** ความพิเศษของแอร์ เอเซียเอ็กซ์ (AIR ASIA X) **
1.เที่ยวบินพิเศษเช่ าเหมาลํา บินตรงกรุ งเทพฯ – นาริตะ (ไป – กลับ)
2.เครื่ องบินรุ่ นใหม่ Aiabus A330-300 (333) จํานวน 377 ที่น่ ัง (ที่น่ ังแบบ 3-3-3)
3.พิเศษนํา้ หนักกระเป๋า 25 กิโลกรั ม / ท่ าน
4.บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง ทัง้ ไปและกลับ
PROGRAM B : โตเกียว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ
พระราชวังอิมพิเรียล ชมสวนซากุระที่อเุ อโนะปาร์ค
อิสระ 1 วัน จุใจ ช้อปปิ้งย่านชินจุก ุ โอไดบะ กินซ่า
พิเศษล่องเรือชมความงามอ่าวโตเกียวและสะพานสายรุ้ง

กําหนดการเดินทาง วันที่ 2

– 6 , 14-18 เมษายน 2557 ( 5 วัน 3 คืน )

วันแรก สนามบินดอนเมือง
21.00 น. คณะพร้อมกัน
ณ สนามบิน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1-2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน
แอร์ เอเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยอํานวยความสะดวก

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ – นาริตะ – วัดอาซากุสะ – พระราชวังอิมพีเรียล

01.00 น.
09.15 น.

เหิ รฟ้ าสู่ นาริตะ มหานครโตเกียว โดยเทีย่ วบินที่ D7….. (ไฟล์เหมาลําบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึง สนามบินนานชาตินาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนแห่ งอาทิตย์ อุทยั หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ตวั เมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่
ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เจ้ าแม่ กวนอิม ” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาด
เล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์ ” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก สู ง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ...
หรื อจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ ” ท่านจะได้ชมและซื้อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้า
พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม , หมวก, รองเท้า,
กระเป๋ า , เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
จากนั้น เดินทางสู่
“พระราชวังอิมพีเรียล ” สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ
ผูท้ รงนําการปฏิรูปการ
เปลี่ยนแปลงและความเจริ ญมาสู่ญี่ปุ่น ... พระราชวังนี้มีพ้ืนที่รวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใช้เวลาสร้าง
นานถึง 5 ปี ปั จจุบนั เป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ อากิฮิโตะ และบริ เวณรายรอบวังแห่งนี้ มีผคู ้ นบริ จาค

เทีย่ ง

คํา่

ต้นไม้เพื่อปลูกในพระราชวังจํานวนสองแสนกว่าต้นจากทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ... นําท่านชม “สะพาน
นิจูบาชิ ” สะพานที่ขา้ มไปสู่ พระราชวังอิมพิเรี ยล โดยทัว่ แล้วไม่เปิ ดให้ใช้ขา้ ม ยกเว้นเฉพาะช่วงขึ้นปี
ใหม่และวันประสู ติขององค์จกั พรรดิ์เท่านั้น
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  พักที่ TOKYO BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม วันอิสระ ช้ อปปิ้ ง หรือเลือกซื้อทัวร์ ดสี นีย์แลนด์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ ท่านเลือกช้ อปปิ้ งตามย่ านดังของกรุ งโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหา
นครโตเกียว (ไม่ รวมค่ ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR เพื่อเที่ยวในย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโตเกียวไม่
ว่าจะเป็ น “ฮาราจูกุ ” แหล่งรวมวัยรุ่ นที่ทนั สมัยสุ ดๆ ชาวปลาดิบ
... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น ”
หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่วา่ จะเป็ นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจาก
ในหนังสื อการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์ , ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี
เป็ นต้น หรื อบางที่กห็ ลุดมากจากเกมส์เพลย์ , แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลัง่ ไคล้หรื ออาจจะแต่งกาย
ให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ...... สําหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ งสามารถเดินเลือกชมและซื้อ
สิ นค้ามากมายที่มีท้ งั “แบรนด์ เนมชื่อดัง ” หรื อ “แฮนด์ เมด” ที่ท่านจะได้เป็ นเจ้าของเพียงผูเ้ ดียวในโลก
ที่ “ถนนเทคาชิตะ” ซึ่งคราครํ่าไปด้วยผูค้ นมากมายและสิ นค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกัน
ตามอัธยาศัย “ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่ นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว ... ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชัน่
ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อ
ดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสิ นค้ามากมาย อาทิ เสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง,
รองเท้า, กระเป๋ า และที่ควรพลาดชม “ของเล่นสํ าหรับผู้ใหญ่ ” ... สําหรับท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดี
ราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ “ร้ าน 100 เยน” ...สําหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์ ” ***สํ าหรับ
ท่ านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ” สามารถเลือกซื้อทัวร์ เสริมได้ เพียงท่ านละ 2,900 บาท*** (ไม่ รวม
ค่ ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัวร์พิเศษจะนําท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สาํ หรับคนทุก
เพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจาก
จินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรื อผจญภัย
ผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนัง่ เรื อบุกป่ าที่
“Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนัง่ “รถไฟ”
ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ ลนด์ (สําหรั บทัวร์ เสริ ม ... จะไม่ มีบริ การรั บกลับทีพ่ กั โดยท่ าน
สามารถรั บแผนทีแ่ ละรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ ทพี่ กั จากทางไกด์ )
*** อาหารกลางวัน และอาหารเย็น อิสระเพือ่ ความสะดวกของท่ าน ***
 พักที่ TOKYO BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ สวนอุเอโนะ
เช้ า

– อากิฮาบะระ – ดิวตีฟ้ รี – ย่ านชินจูกุ – โอไดบะ ล่ องเรืออ่ าวโตเกียว

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพักที่หน้าเคาท์เตอร์ และ
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนตัว (ถ้ามี) นําท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะ “อุเอโนะ” สวนสาธารณะเก่าแก่และมี

คํา่

ขนาดใหญ่ที่สวยงามกลางกรุ งโตเกียว ซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทัว่ ทุกมุมโลก และเป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียวนอกจากสวนสวยแล้ว ที่ สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์
กลางสวนอีกด้วย . ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศสวนที่เต็มไปด้วย “ดอกซากุระ ” ถึงฤดูกาลที่แย้มบาน
สะพรั่งเป็ นสี ชมพูอยูท่ ว่ั บริ เวณสวนใจกลางกรุ งโตเกียว นับว่าเป็ นที่ชมดอกซากุระในโตเกียวที่สวยงาม
ที่สุดก็วา่ ได้ (ท่านอาจจะได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ที่จะมากันเป็ นครอบครัว/หมู่คณะ
) อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย (
โดยทัว่ ไปซากุระจะบาน
ประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยูต่ ามสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย) จากนั้นนําท่านสู่ ย่ านอะกิฮะบะระ เป็ นย่านที่
มีชื่อเสี ยงในกรุ งโตเกียว ได้รับขนานนามว่า "เมืองอิเล็กทรอนิกส์อะกิฮะบะระ" เนื่องจากเต็มไปด้วย
ร้านขายเครื่ องใช้ไฟฟ้ า คอมพิวเตอร์ เกม ของเล่น และการ์ตูน ต่างๆ จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม ร้ านดิวตี้
ฟรี ศูนย์รวมสิ นค้ามากมายทั้งยีห่ อ้ แบรนด์เนม สิ นค้าชื่อดังญี่ปุ่น เป็ นสิ นค้าปลอดภาษีสาํ หรับ
นักท่องเที่ยวเลือกสรร สมควรแก่เวลานําท่านสู่ ย่ านโอไดบะ เมืองเศรษกิจใหม่ และจุดนัดพบของหนุ่ม
สาวญี่ปุ่นรุ่ นใหม่ รวมไปถึงร้านค้าเก๋ ไก๋ กว่า 150 ร้านที่ จําลองบรรยากาศของยุโรปในช่วงศตวรรษที่
18 อีกทั้งยังมีโซนอาหารที่ทอดยาวถึง 15,000 ตารางเมตร ยิง่ ไปกว่านั้น โอไดบะยังเป็ นที่ต้ งั ของ
สถานีโทรทัศน์ฟจู ิ ศูนย์พานาโซนิค และห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ มากมาย พิเศษนําท่าน ล่องเรือทีอ่ ่าว
โตเกียว ชมความงามของสะพานสายรุ ้ง (Rainbow Bridge ) สะพานเชื่อมระหว่างโอไดบะ และโตเกียว
สัญลักษณ์เหนืออ่าวโตเกียว ชมอนุสาวรี ยเ์ ทพีเสรี ภาพจําลอง
** อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกของท่ าน **
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  พักที่ TOKYOINN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

นาริตะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้ า
10.30 น
15.30 น.

รับประทานอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินนาริ ตะ
 เหิ รฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยเทีย่ วบินที่ D7..... (ไฟล์เหมาลําบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

กําหนด
การเดินทาง

2 – 6 เมษายน 57
14 – 18 เมษายน 57

ผู้ใหญ่ (2 ท่ าน/ห้ อง)
(เด็ก 1 คน+ผู้ใหญ่ 1 คน)

29,999.30,999.-

เด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

29,999.30,999.-

เด็กไม่ เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

28,999.29,999.-

พักเดี่ยว
(ห้ อง)

5,500.5,500.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจํานวน 35 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือ่ นการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองในแต่ ละประเทศ หากไม่ ได้ รับ
การอนุญาติให้ เข้ าหรือ ออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คนื ค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม

1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุตํ่ากว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึน้ ไป จะได้ รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ าํ มันและภาษีประกันภัย ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทาง,หนังสื อเดินทางเล่มสี เหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ วันละ800 เยน/คน/วัน
เงื่อนไขการชําระเงิน : กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000 บาท และชําระส่ วนทีเ่ หลือก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ
เงื่อนไขในการให้ บริการ ( ช่ วงเทศกาล เช่ น ไฟล์ เหมาลํา CHARTER FLIGHT )
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100 % ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจํา
แล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีทอี่ อกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอ
เลือ่ นการเดินทาง ผู้จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อ
มีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิก
ต้องรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตาม
หลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า
เป็ นต้น
หมายเหตุ :
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อ
ทางสายการบิน และ โรงแรมที่พกั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

หมายเหตุ *** ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ รับจองเฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ไปท่ องเทีย่ วหรือสํ ารวจเส้ นทางเท่ านั้น หาก
ท่ านถูกเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง ทั้งของทางประเทศไทยและญีป่ ุ่ น ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ของท่ าน ถือเป็ นเหตุผลทีอ่ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ ท่าน ***
หมายเหตุ *** ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป กฏหมายเกีย่ วกับยานพาหนะของประเทศญีป่ ุ่ น มีผลบังคับกําหนดให้
รถบัสทีใ่ ช้ สําหรับบริการนักท่ องเทีย่ ว จะสามารถให้ บริการได้ ตั้งแต่ 08.00-20.00 น. ทุกวันเท่ านั้น (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน)
ดังนั้นรายการท่ องเทีย่ วทุกๆวัน บริษทั จะต้ องนําคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั ในแต่ ละวันไม่ เกิน 20.00 น. มิฉะนั้นจะเป็ นการผิดกฏหมาย
เกีย่ วกับยานพาหนะของประเทศญีป่ ุ่ น ***

การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาต
ให้เข้าประเทศ) จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น
ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้า
เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1.ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2.สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4.กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (สํ าหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1.หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

