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ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ดอนเมือง-โอซาก้า/โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางด้วยเครื่ องบิน BOEING 787 DREAMLINER
ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม ***ไม่มีอาหารให้บริ การ แต่มีจาหน่าย***


พัก Toyoko Inn มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า

พักใกล้ ทะเลสาบบิวะ

เมือง Otsu 2 คืน ห่างจากสถานี JR Otsu ราว 600 เมผตร และใช้ เวลา
เดินทางโดยรถไฟสู่ Kyoto Station 10 นาที และ Osaka Station 40-50 นาที
 มีรถรับส่ งไป-กลับ ระหว่างสนามบินกับโรงแรม (จากสนามบิน Kansai สู่ โรงแรม Toyoko Inn Biwako Otsu)
 ให้ท่านได้อิสระเดินชมความงามของทะเลสาบบิวะ (เดินจากโรงแรมไปราว 500 เมตร) ช้อปปิ้ งที่เกียวโต หรื อ โอ
ซาก้าตามอัธยาศัย หรื อเลือกซื้ อทัวร์ เสริ ม “โอซาก้า ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ”

กาหนดการเดินทาง

8 - 10 กรกฎาคม 2558

ราคา 9,999.-
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วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ (สนามบินโอซาก้า) – เมือง Otsu ริมทะเลสาบบิวะ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT
(-/ - /-)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น
โดย สายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ298
เดินทางถึงสนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น จะมีเจ้าหน้าที่รอคอยรับที่สนามบินคอยอานวยความสะดวก
ในการนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั

05.30
08.25
15.50

น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ ที่ พั ก TOYOKO INN BIWAKO OTSU HOTEL ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ กล้ กั บ
ทะเลสาบบิวะอันสวยงาม สามารถเดินเล่ นชมธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบยามเย็นและยามเช้ าได้
ตัวโรงแรมที่พกั อยู่ห่างจากสถานี JR Otsu ราว 600 เมตร ซึ่งใช้ เวลาเดินราว 10-15 นาที และ เดินทาง
โดยรถไฟถึง Kyoto Station โดยใช้ เวลาเพียง 10 นาที และ Osaka Station ราว 40-50 นาที
วันทีส่ อง

ฟรีอสิ ระช้ อปปิ้ งเต็มวัน หรื อ เลือกซื้อทัวร์ เสริม “โอซาก้า ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ”

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (1)
(อาหารเช้ า/ -/ -)
1. ช้ อปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่ รวมค่ ารถไฟและไม่ มีรถบัสบริ การ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้ งอย่าง
คุม้ ค่า ท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสี ยงและร้านบูติคหรู หราด้วย และตื่ นตากับแฟชัน่ อันทันสมัย ... เชิ ญท่าน
สนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้ามากมายในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง “ไดมารู ” ร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้า, เครื่ อง
คอมพิ วเตอร์ และ “ร้ าน100 เยน” อิ สระให้ท่านได้เลื อกพักผ่อนตามอัธยาศัย ... หรื อเลื อกอิสระเที่ยวเองด้ วย
การ “นั่งรถไฟ” ท่านจะได้สมั ผัสประสบการณ์การเดินทางตามแบบฉบับของชาวปลาดิบ อาทิ เช่น
 ชิ น ไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็ นศู น ย์ก ลางการ shopping ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นบริ เวณ
Shinsaibashi-suji จนทาให้เขตนี้ เป็ นเขตของคนที่ รัก การช้อปปิ้ งร้านค้าในแถบนั้นก็ได้แก่ Apple Store,
Armani, Beams, Benneton, BVLGARI, Camera Naniwa, Cartier, Chanel, Coach ฯลฯ
 โดทงบุริ (Dotonburi) ตั้งอยูท่ างใต้ของ Shinsaibashi Area เป็ นเขตที่วยั รุ่ นนิยมมาเที่ยวกัน และนักแสวงหา
อาหารการกินจะมารวมกันที่นี่
 นัมบะ (Namba) เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางใต้ ของโอซาก้า หรื ออีกชื่อหนึ่งเราอาจจะเรี ยกว่า โซนมินา
มิ โซนนี้จะเป็ น โซนที่ถดั มาทางใต้ จากโซนโดทงบุริ มีการสร้างศูนย์รวมสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ที่เรี ยกว่า
Namba Park ขึ้นโดยการรวมเอาร้านค้า ชื่อดังกว่า 120 ร้านค้า และร้านอาหารมากมาย
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 นิ ปปอนบาชิ (Nipponbashi) หรื อที่ เ ราเรี ย กกันว่า Den Den Town เป็ นศู นย์ร วมเครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า สิ นค้า
เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิ กส์ ของเล่น การ์ ตูน DVD ต่างๆ มากมาย หรื อถ้าเทียบกับโตเกียวแล้ว ที่นี่ก็คือ อากิฮา
บาระ (Akihabara) แห่งโอซาก้า
 ชินเสะไก (Shinsekai) ตั้งอยูท่ างใต้ถดั ลงมาจาก Den Den Town มีสญ
ั ลักษณ์อนั โดดเด่นคือ หอคอย สึ เทน
คาคุ (Tsutenkaku) ตั้งโดดเด่นเป็ นศูนย์กลางของเขต ชินเสะไก ในเขตนี้มีทีเด็ดก็คือ เป็ นแหล่ง Shopping ที่
รวมรวมของท้องถิ่นราคาถูก ไม่เน้นสิ นค้าแบรนด์เนม
2. หรื อเลือกสนุกสนานเพลิดเพลินกับ “ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ”***สามารถเลือกซื้ อทัวร์ เสริมได้ เพียงท่ านละ 2,600
บาท*** (ไม่ รวมค่ ารถไฟในการเดินทาง) ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ (ไม่ รวมบัตรเข้ าและค่ ารถในการเดินทาง) สวนสนุก
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ ซึ่ งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพ้ืนที่ กว่า 100,000 ตารางเมตร สถานที่ที่ได้จาลองฉาก
ภาพยนตร์ เรื่ องดังของฮอลลีวดู ้ ไว้มากมาย เปิ ดตัวใหม่กบั The wizarding world of harry potter ภายในปราสาทฮ
อกวอต จะมีสถานที่ สาคัญมากมายที่ ปรากฏในภาพยนตร์ แฮรี่ พอตเตอร์ ทั้งโรงเรี ยนคาถาพ่อมดแม่มดและเวท
มนตร์ ศาสตร์ ฮอกวอตส์ ซึ่ งประกอบไปด้วยห้องเรี ยน, ห้องโถง รวมทั้งห้องทางานของศาสตราจารย์ดมั เบิ ลดอร์
ด้านสถานที่สาคัญอื่น ๆ ได้แก่ หมู่บา้ นฮอกส์ม้ ีด, ร้านฮันนี ดุกส์, ร้านไม้กายสิ ทธิ์ โอลิเแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากนี้
คุณยังจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงที่จาลองฉากมาจากภาพยนตร์ ..... เซซามี สตรี ท 4D มูฟวี่ เมจิก ซึ่ งเป็ นฉากที่
พาดาลึ กลงไปในทะเลและทะยานขึ้ นไปบนท้องฟ้ าในแบบสามมิ ติและสนุ กกับเหล่า ET ที่ จะพาท่ านไปนอก
อวกาศอย่างสนุกสนาน และมันส์สุดๆ เมื่อสัมผัสเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุ ด คือ สไปเดอร์แมน ให้ท่านได้ถ่ายรู ปไว้เป็ น
ที่ระลึกและประทับใจมากที่สุดและระทึกใจกับฉากเพลิงไหม้จากเรื่ องแบคดร๊ าฟท์ เชิญท่าน ตื่นเต้นกับการตามล่า
ของฉลามยักษ์จากเรื่ อง จอร์ ส ซึ่ งใช้ทุนสร้างกว่า 1,500 ล้านเยน หรื อเข้าไปสัมผัสโลกของป่ าที่น่าตื่นเต้นได้จาก
ภาพยนตร์ จูราสสิ คพาร์ ค พร้อมร่ วมค้นพบโลกที่ ไดโนเสาร์ ยงั มีชีวิตอยู่ในขณะที่ นงั่ เรื อเพื่ อเข้าไปผจญภัย กับ
ดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์ นอกจากนั้นยังมีเครื่ องเล่นอีกมากมาย

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TOYOKO INN BIWAKO OTSU HOTEL

วันทีส่ าม

ฟรีอสิ ระช้ อปปิ้ งครึ่งวันเช้ า หรื อเลือกไปเก็บตกเมืองเกียวโตง่ ายๆ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)
(อาหารเช้ า/ -/ -)
ช้ อปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่ รวมค่ ารถไฟและไม่ มรี ถบัสบริการ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้ งอย่างคุม้ ค่า
ท่ า นจะได้พ บกับ ร้ า นค้า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและร้ า นบู ติ ค หรู ห ราด้ว ย และตื่ น ตากับ แฟชั่น อัน ทัน สมัย ... เชิ ญ ท่ า น
สนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้ามากมายในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง “ไดมารู ” ร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้า, เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และ “ร้ าน100 เยน” อิสระให้ท่านได้เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย
พร้ อมกัน ณ บริเวณล็อบบีข้ องโรงแรม โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่มารับที่โรงแรมที่พกั เพื่อเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ297
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

13.00
17.30
21.55

*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ นทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสาคัญ***
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โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี:้
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน ทาง
บริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2) สาหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่นห้ องพักค่ อนข้ างเล็กและบางโรงแรมจะไม่ มหี ้ องพักสาหรับ3ท่ านซึ่งท่ านอาจจะต้ องพักเป็ นห้ องทีน่ อน2 ท่ านและ1
ท่ าน (แยกเป็ น2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มเี ตียงคู่อาจจะมีแค่ เพียง1เตียงสาหรับนอน2ท่ านเท่ านั้น และบางโรงแรมห้ องพัก
แบบ2 เตียงเต็มทางบริษัทขออนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่านแบบพักท่ านเดียว/ห้ อง

เดือน 8 - 10 กรกฎาคม 2558

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 – 3 ท่ าน
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น

ไม่ มรี าคาเด็ก

9,999.6,900.-

พักเดีย่ วเพิม่

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
4. ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินกับโรงแรม
5. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
6. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. ทั้งไปและกลับ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่ มที่ สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสั่ง
เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และเจ้ าหน้ าทีท่ ่ านละ 500 เยน ต่ อ 1 ท่ าน
3. ค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม 7% และภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย 3% (กรณี อ อก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว
3)ใบสาคัญถิ่นที่ อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชี เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะ
เป็ นผู ้ด าเนิ น การยื่ น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ยค่ า บริ การต่ า งหาก
(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทา
เรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผู ้
ชาระด้วยตนเอง)

หน้ า 4 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์ tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองทัวร์ ทางบริ ษทั ขอเก็บยอดชาระทั้งหมด
2. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่ อของ
ผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ้ งเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เจ็บป่ วย หรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ จะต้อง
แสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาในการคืนเงิน
ให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณี ไป
3. ในกรณีทเี่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลต่ างๆบริษัทฯได้ มีการการันตีมัดจาหรื อซื้อขายแบบเต็มจานวนกับสายการ
บินรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น CHATER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เทีย่ วบินพิเศษทีเ่ พิม่ เข้ ามาช่ วง
วันหยุด หรื อ เทศกาล) บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงิน ค่ าทัวร์ ท้งั หมด
4. กรณีทเี่ จ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 35 ท่าน (ผูใ้ หญ่) โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนัง สื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้ง านไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษ ทั ฯ รั บ เฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
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6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น

เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ ื่น
ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะ
สั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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