
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

28 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์2562 

14 – 18 มนีาคม 2562 
 



 

 

วนัทีห่นึง่ของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

20:00  พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสาร

จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG670 23.55-08.20+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนิชิโตเสะ – สวนสตัวอ์าซะฮยิาม่า – เทศกาลน ้าแข็งเมืองโซอนุเคยีว  

 SOUNKYU KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL 

 
วนัที่สาม 

ลอ่งเรอืตดัน ้ าแข็ง (ICE BREAKER)  – สกรีสีอรท์  
✓ ✓ HTL 

 SOUNKYU KANKO  HOTEL OR SIMILAR CLASS              

วนัที่สี ่

คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี – ท าเนียบรฐับาลเกา่ – ซูซูกโินะ 

✓ ✓ ✓  SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU OR SIMILAR CLASS  

  “บฟุเฟตป้ิ์งย่าง + ขาปูยกัษ ์3 ชนิด” 

วนัที่หา้ สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.30-16.30 ✓ - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

23:45  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 วนัทีส่องของการเดินทาง (2)          สนามบนิชิโตเสะ – สวนสตัวอ์าซะฮิยาม่า – เทศกาลน ้ าแข็งเมืองโซอุนเคียว  

08:30  ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า

 เมืองพร้อมตรวจเชค็สัมภาระ... น าท่านเดินทางสู่ “สวนสตัวอ์าซะฮิยาม่า” ชมความน่ารักของ “สัตว์ขั้วโลก

เหนื อ” ที่หาชมได้ยากซ่ึงสัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์แห่งน้ี ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงใน

แบบที่ เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป แต่ที่ น่ีคุณจะได้เห็นความคิด

ส ร้างสรร ค์อัน ยอด เย่ียม ในการออกแบบที่ อ ยู่ ขอ งสัต ว์  ด้ วย

แนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่าง ๆ ควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

และเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์น้ัน ๆ เพ่ือให้พวกเขามีความสุข และ

แนวคิดน้ีจะท าให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาและ

น่าประทับใจ เช่น “ ขบวนพาเหรดเจ้าเพนกวิน” ที่เดินแถวอวดโฉมกัน

อย่างสวยงาม “หมีขั้วโลกเหนือ” ที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงข้ัวโลกเหนือ คุณจะได้เหน็หมีขาวขั้วโลก

ทั้ งบนบกและใต้น ้าได้อย่างชัดเจนผ่านก าแพงแก้ว  เน่ืองจากตาม

ธรรมชาติหมีขาวจะจู่โจมแมวน า้ที่โผล่ข้ึนมาจากพ้ืนผิวน า้แขง็เป็นอาหาร 

ที่น่ีจะมีแคปซูลครอบแก้วที่ให้คนลอดเข้าไปยืนดู ซ่ึงถ้าเป็นช่วงที่หมีขาว

หิวกระหาย เมื่อเหน็ศีรษะคนซ่ึงมีสีด าโผล่ขึ้นมาในครอบแก้วกจ็ะนึกว่า

เป็นแมวน ้าและจะกระโจนใส่เพ่ือตะครุบเป็นเหย่ือ  คุณจะได้สัมผัส

วินาทีอันระทึกที่แมวน ้าต้องเผชิญ แต่โชคดีที่เราอยู่ในครอบแก้วจึง

ไม่ได้รับอนัตรายใดๆ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านชม “เทศกาลน ้ าแข็งเมืองโซอุนเคียว” หรือเรียกว่าอีกอย่างหน่ึงว่า Hyobaku Matsuri เป็นเทศกาล

ประจ าเมืองโซอุนเคียว ซ่ึงจะจัดเป็นประจ าทุกปี สถานที่จัดงานตั้งอยู่ริมแม่น ้าอิชิการิ มีเสาน ้าแขง็ อุโมงค์

น า้แขง็ และโดมน า้แขง็ ตอนกลางคืนจะมีการประดับไฟ Light Up อย่างสวยงาม ให้ทา่นอสิระทา่นถ่ายรูปเกบ็

ภาพบรรยากาศความสวยงาม (ระยะเวลาในการจดังานเทศกาลเร่ิมตัง้แต่ 25 มกราคม – 17 มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั :  SOUNKYO KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า  

**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้

การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน**   

  วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)         ล่องเรือตดัน ้ าแข็ง – สกีรีสอรท์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นพบกบัประสบการณ์ใหม่ “ล่องเรือตดัน ้ าแข็ง ”โดยเรือจะล่องไปเร่ือยๆในขณะเดียวกนั 

ส่วนหัวของเรือกจ็ะท าหน้าที่ตัดธารน า้แขง็ออกด้วย ให้ท่านได้ชมความสวยงาม เพลิดเพลิน และเกบ็ภาพเป็น

ที่ระลึกของธารน า้แขง็ที่ทะเลโอโฮคซ่ึงถือว่าเป็นความงามที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นอย่างแท้จริง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านสู่ “สกี รีสอรท์” ลานสกีที่มีช่ือเสียงของจังหวัดฮอกไกโด ให้ท่านได้สนุกกับประสบการณ์การเล่นสกี 

บนลานสกีขนาดใหญ่ เช่น สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิล หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ของท่านเอง ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่างๆ มากมายตามอัธยาศัย (ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเคร่ือง

เล่นและกจิกรรมต่างๆ ภายในลานสก)ี ***ทั้งน้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆน้ัน ขึ้นอยู่กับสภาพภมูิอากาศ และ

ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลาน้ัน** 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั :  SOUNKYO KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า  

**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้

การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน**   

 วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)        คลองโอตารุ – พพิิธภณัฑก์ล่องดนตรี -  ท าเนยีบรฐับาลเก่า – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับ

ความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมือง มีฉากหลัง

เป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสรจ็ในปี 1923 

เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือ

ใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วน าสินค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลัง

ได้เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่

เหลือไว้คร่ึงหน่ึงก็ได้ท าการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยัง

ปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้วยอฐิสีแดง เพ่ือให้สามารถเดินเล่นได้

อย่างสะดวกสบาย ซ่ึงในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสัปดาห์ ที่สองของ

เดือนกุมภาพันธ์จะมีการสร้างบ้านหิมะ และตุ๊กตาหิมะประดับ

ประดา ตลอดทางเดินและจุดเทียนในโคม น ้าแขง็เพ่ือให้แสงสว่าง

และความสวยงามในอีกรูปแบบหน่ึงยามค ่าคืน นอกจากน้ันยังมีการลอยโคมเทียนริมคลองเพ่ือเพ่ิมสีสัน

ทางการทอ่งเที่ยวอกีด้วย จากน้ันน าทา่นสู่ “พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี” อาคาร เก่าแก่สองช้ัน ที่ภายนอกถูกสร้าง

ขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง

สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ 



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านสู่  “ท าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อค

อเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบ มาจากอาคาร

ท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไป

จ านวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังน้ีใช้เป็นที่ท  าการรัฐบาลฮ

อกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี 

ก่อนที่จะย้ายไปที่ท  าการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ช้ันซ่ึง

ตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังน้ี ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ ยังงดงามอยู่น้ันได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ 

หลังจากถูกไฟไหม้เม่ือปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่

แห่ง อาคารหลังน้ีจึงได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2512... 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ย่าน “ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปป้ิงอันดับหน่ึงของเมืองซัปโปโร ที่รวบรวมร้านช้อป

ป้ิง ห้างสรรพสนิค้า ร้านกนิดื่ม และอื่น ๆ อกีมากมาย อสิระให้ทา่นช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 NANDA ร้านช่ือดังแห่งเกาะฮอกไกโด สวรรค์ของคนรักอาหาร

ทะเลสไตล์ป้ิงย่าง บริการท่านดว้ยเมนูบุฟเฟต์ปูยกัษ์ฮอกไกโดอัน

เลือ่งชือ่ ปูทาราบะ ปูสไุว ปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล ์หอย

นางลม หอยเม่น กุง้ทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของหวาน เคก้

หนา้ต่างๆ มมุเครือ่งดืม่ใหท่้านไดร้บัประทานไดอ้ย่างไม่อัน้*** 

ทีพ่กั :  SAPPORO EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า  
  

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)   สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 

10:30  เดินทางจากสนามบนิชิโตเสะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG671 

16:30  ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

 

อตัราคา่บรกิาร 

***ส าหรบัผูเ้ดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป***  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 62 

14 – 18 มี.ค. 62 
52,900.- 49,900.- 46,900.- 6,000.- 



 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 
 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี  

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน 

สทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



 

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ 

 จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง  

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

คุณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัทิี่

อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


