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ก ำหนดกำรเดินทำง 

25 – 29 / 26 – 30 กรกฎำคม 2560 “เทศกำลวนัหยดุยำว” 

09 - 13 สิงหำคม 2560 “หยดุวนัแม่” 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  

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

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C 

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23:55  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

 วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สนามบินชิโตเซ่ – สวนสตัวอ์าซะฮิยาม่า – หมู่บา้นราเมงอาซาฮีกาว่า   

 พพิธิภณัฑน์ ้ าแข็ง   

08:20 ถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า  

เมืองพร้อมตรวจเชค็สัมภาระ... จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “สวนสตัวอ์าซะฮิยาม่า” ชมความน่ารักของ “สัตว์

ขั้วโลกเหนือ” ที่หาชมได้ยากซ่ึงสัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์แห่งน้ี ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเหน็

ในสวนสตัว์ทั่ว ๆ ไป เช่น “หมีขั้วโลกเหนือ” ที่ทา่นไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงข้ัวโลกเหนือ คุณจะได้เหน็หมี

ขาวขั้วโลกทั้งบนบกและใต้น า้ได้อย่างชัดเจนผ่านก าแพงแก้ว ...  

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

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

วนัที่สอง 
สนามบนิชิโตเสะ – สวนสตัวอ์าซาฮยีาม่า – หมู่บา้นราเมง – พพิธิภณัฑน์ ้ าแข็ง 

 SOUNKYO KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL 

 
วนัที่สาม 

ฟรุาโน่ – โทมิตะฟารม์ – สวนชิคไิซ โนะ โอกะ – บ่อน ้าสฟ้ีา     
✓ ✓ ✓ 

 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS   

วนัที่สี ่
คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลต็ – ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ  

✓ ✓ ✓ 
 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS  “บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์ 3 ชนิด” 

วนัที่หา้ สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.55-16.45 ✓ - - 
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น าท่านสู่ “หมู่บา้นราเมงอาซาฮีกาว่า” ที่มีประวัติมายาวนานนับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซ่ึงใน

ขณะน้ันฮอกไกโดราเมนได้ก าเนิดข้ึนในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลายชนิดของจีน ภายหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะกไ็ด้ก าเนิดข้ึนจากความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ 

เช่น การท าให้น า้ซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน า้มันหมู น า้ซุปรสซีอิ้ วที่เค่ียวด้วยกระดูกหมูและ

น า้สตอ๊คซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง)...  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ “พิพิธภณัฑน์ ้ าแข็ง” เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะ 

ช่ืนชมกับผลงานการป้ันตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงาน

เหล่าน้ีเป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีช่ือเสียง ภายในถ า้น า้แขง็

สร้างขึ้ นมาเพ่ือให้ได้สัมผัสบรรยากาศของความหนาวเย็นในภูเขา

น า้แขง็ นอกจากน้ียังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ า้หิน

งอกหินย้อย ให้ทา่นได้สมัผัสกบัความเยน็ -41 องศาเซลเซียส  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั :  SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว   

***อิสระพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “อาบน ้ าแร่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่า

จะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึนกบับรรยากาศของบ่อน ้ าแร่ที่ตกแต่งที่

สวยงาม ทั้งบ่อภายในอาคาร นอกอาคารทีจ่ะท าใหท่้านผ่อนคลาย สดช่ืน สบายตวั*** 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  โทมิตะฟารม์ - สวนชิคิไซ โนะ โอกะ – บ่อน ้ าสีฟ้า – ชอ้ปป้ิงเจอาร ์ทาวเวอร ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านสู่ “ฟุราโน่” เมืองแห่งทุ่งดอกไม้อันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ จากน้ัน น าท่านช่ืนชมความ

งดงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ โทมิตะฟารม์ ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 70 ปีมาแล้ว โดยเร่ิมจากน าต้น

ลาเวนเดอร์จากประเทศฝร่ังเศสมาปลูกเพียง 5 กิโลกรัมเท่าน้ัน จากน้ันอีก 3 ปีต่อมากส็ามารถผลิตน า้หอม

จากดอกลาเวนเดอร์เพ่ือจ าหน่ายเป็นคร้ังแรก และปัจจุบันนี้ สามารถเกบ็ผลผลิตได้กว่า 5,000  กิโลกรัม ด้วย

เวลาเพียง 33 ปีเทา่นั้น  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  ***SPECIAL HILIGHT ใหท่้านไดท้านเมล่อนช่ือดงัแห่งเมืองยูบาริแบบไม่อั้น!!!!*** 

บ่าย น าท่านสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” (Shikisai-no-oka) สวนดอกไม้ขนาด 7 เฮกเตอร์ ที่มีเหล่าดอกไม้นานา

ชนิดผลิบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ปูพรมบานเตม็หุบเขา อย่างสวยงามน่าประทับใจ จนได้รับ

สมญานามว่าเป็น “Flower Paradise”... จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “บ่อน ้ าสีฟ้า” ( Blue Pond บ่อน า้สีฟ้าแห่ง

น้ีเกดิจากการสร้างเข่ือนกั้นโคลนที่ไหลลงมาจากภเูขาไฟโทคาจิเมื่อเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ.1988 น้ีเอง ...  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว  
 วนัทีสี่ข่องการเดินทา (4) คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ – ซูซูกิโน่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “โอตารุ” เดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยม

ถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมือง มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้าง

เสร็จในปี 1923 เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่าย 

แล้วน าสนิค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง ...  
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จากน้ันน าท่านสู่ “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี” อาคาร เก่าแก่สองช้ัน ที่ภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่

โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าทา่นสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ” ที่ข้ึนช่ือที่สุดของเมืองฮอ็กไกโดโดยเฉพาะอย่างย่ิง ชิโรอิ โคอิบิ

โตะ บิสกิตที่มีช่ือที่สุดและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของผู้ที่ช่ืนชอบขนม ซ่ึงที่น่ี จัดไว้เป็นโซน ต้ังแต่ประวัติความ

เป็นมา รวมทั้งวิธกีารท าชอ็คโกแลต็ แบบสดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมชอ็คโกแลต็รสชาติดั้งเดิมให้ได้เลือกซ้ือกัน

อกีด้วย ... สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ย่าน “ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปป้ิงอันดับหน่ึงของเมืองซัปโปโรที่รวบรวมร้านช้

อปป้ิงห้าง สรรพสินค้า ร้านกินดื่ม ไม่ว่าจะเป็นห้าง PARCO, MITSUKOSHI , Apple Store และอื่นๆ อีก

มากมาย อสิระทา่นช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ***พิเศษบริการท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตปู์ยกัษฮ์อกไกโดอนัเลือ่งชื่อ ปู

ทาราบะ ปูซูไว ปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล ์หอยนางลม หอยเม่น กุง้ทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน 

ของหวาน เคก้หนา้ต่างๆ มุมเครือ่งดืม่ (ไม่รวมแอลกอฮอล)์ รบัประทานไดอ้ย่างไม่อั้น*** 

ทีพ่กั : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
  
วนัทีห่า้ของการเดินทาง  (5)  สนามบนิชิโตเซ่ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมควรแก่เวลาพร้อมกนัน าทา่นเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

10:55  เดินทางจากสนามบนิชิโตเซ่ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG671 

16:45  ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
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อตัราค่าบริการ 

***ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงตัง้แต ่30 ทำ่นขึน้ไป***  

 

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

25 – 29  กรกฎำคม 2561 

26 – 30  กรกฎำคม 2561 
59,900.- 56,900.- 53,900.- 6,000.- 

09 – 13  สิงหำคม 2561 49,900.- 46,900.- 43,900.- 6,000.- 

 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทำ่นละ 28,000.-บำท*** (พเีรยีดวนัที ่25-29 / 26-31กค ) 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทำ่นละ 18,000.-บำท***  (พเีรยีดวนัที ่9-13 สค. 61 ) 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทำ่นละ 2,000 เยน/ทำ่น/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 าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี  

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

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

   ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
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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 

 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุป๊ที่เข้าพัก  โดยมห้ีองพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอ

เปล่ียนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

 กรณต้ีองการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้อง หรือห้องแบบ3 เตยีง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมห้ีองแบบ TRIPLE ซึ่งบางคร้ังอาจจะมไีม่เพียงพอ   

ขอสงวนสทิธใินการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คอื 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วนัเสาร-์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจจะท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ     

ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผู้เดนิทางในบางคร้ัง

ที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้ 

 การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวนัละ10-12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทเิช่น เริ่มงานเวลา 8.00 น. 

ถงึเวลา 20.00 น. ในวนันั้น มอิาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 การประกนัภัย ทางบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดนิทาง เป็นการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว 

เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลมุถึง สขุภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯ ถอืว่าทา่นได้เข้าใจและ

ยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทัประกนัทัว่ไป และควรศึกษา

เงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
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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 และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

  


