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วนัท่ี การเดินทาง โปรแกรมการเดินทาง อาหาร ที่พกั 
1 XJ620 สนามบินดอนเมือง  - 

2 BUS 
สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) -โนโบริเบทส ึ– ดาเตะจิไดมรูะ – 
จิโกกดุาน ิ- โอตารุ – คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน า้- พิพิธภณัฑ์
กลอ่งดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว-โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ 

เช้า: บนเคร่ือง (1) 
กลางวนั:ณ ภตัตาคาร (2) 
เย็น : อิสระอาหารค า่ 

SAPPORO Hotel หรือ
เทียบเทา่ 

3 BUS 
เมืองบเิอะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ –บอ่น า้สฟีา้ – ฟรุาโน ่
– โทมิตะฟาร์ม –มิตซยุเอาท์เลท – ซปัโปโร 

เช้า: โรงแรม(3) 
กลางวนั: ณ ภตัตาคาร (4) 
เย็น : บฟุเฟ่ต์ยากินิค ุ(5) 

SAPPORO Hotel หรือ
เทียบเทา่ 

4 BUS 
อิสระทอ่งเที่ยว หรือ ช้อปปิง้ตามอธัยาศยัเตม็วนั 
(ไม่มีรถบสับริการ) ค่าเดินทางไม่รวมในค่าทวัร์ 

เช้า: โรงแรม(6) 
กลางวนั: อิสระอาหาร 
เย็น : อิสระอาหารค า่ 

SAPPORO Hotel หรือ
เทียบเทา่ 

5 XJ621 สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) - สนามบินดอนเมือง 
เช้า: โรงแรม(7) 
กลางวนั: บนเคร่ือง (8) 

- 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันแรก สนามบนิดอนเมอืง(ประเทศไทย) 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X  
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (ไกด์ทวัร์แนะน าการเดินทาง) 

23.55 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชิโตเซ ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินAIR ASIA X เที่ยวบินทีX่J620  
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วันที่สอง สนามบนิชิโตเซะ(ฮอกไกโด) -  โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ - โอตารุ – คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน า้- 
พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว -โรงงานชอ็คโกแลตอิชิยะ 

08.40น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.)***ส าคัญ!!ประเทศญี่ ปุ่นไม่
อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ ***  

  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรรับกระเป๋าและท าภาระกิจสว่นตวัเรียบร้อยแล้ว...  
  จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมอืงโนโบริเบทสึ รับอากาศบริสทุธ์ิ ณ เมืองตากอากาศขึน้ช่ือแหง่เกาะฮอกไกโด 

  เดินทางสูห่มู่บ้านดาเตะจิไดมุระ(Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมยัโบราณ ภายใน
พืน้ที่หมู่บ้านมีทัง้ หอสงัเกตการณ์ โรงละคร วดั ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนกัท่องเที่ยวจะ
สามารถสมัผสับรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนงัญ่ีปุ่ นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนีย้งัมีคนแต่งตวัเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา 
และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วยน าทา่นเดินทางไปชม จิโกกุดานิ พบความมหศัจรรย์และน่าเกรงขามของ
ธรรมชาติที่จิโกกดุานิหรือหบุผานรก ซึง่ยงัคงมีควนัพวยพุง่จากน า้ผรุ้อนและบอ่โคลนเดือด เป็นท่ีมาของหบุผานรก  

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัรคาร  
 น าทา่นเดินทางสู ่“เมืองโอตารุ” หนึง่ในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าส าคญัทางตอนเหนือของญ่ีปุ่ น (ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่าย

สนิค้า และท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ร่ิง จนได้ช่ือวา่เป็น Wales of the North) ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตา
รุด้วยการสรรสร้างอยา่งลงตวัในสไตล์ยโุรปจากนัน้น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัวิวสดุแสนโรแมนติคของโกดงัเก่าที่สะท้อนบน
ผิวน า้ของ คลองโอตารุ (คลองสายวฒันธรรมที่ดินแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อยา่งลงตวั) และทา่นยงัสามารถเลอืก
ซือ้สนิค้าพืน้เมืองจากร้านค้าตา่งๆ ท่ีถกู ดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนได้อีกด้วย  

 ให้ทา่นเพลดิเพลินที่โอตารุนีเ้ป็นแห่งแรกและมีนาฬิกาไอน ้าโบราณที่ยงัใช้การได้ดี เป็นเอกลกัษณ์ตัง้อยู่ด้านหน้าตึกกบัเสียงเพลง
จาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีสง่เสยีงต้อนรับทา่นตัง้แตก้่าวแรกทกุ ๆ 15 นาที จากเสียงระฆงัของหอนาฬิกาท่ีตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารท่ี
ถกูสร้างขึน้นานนบัศตวรรษคูก่บัเมอืงโอตารุ ทา่นจะได้ชมวิธีการผลติกลอ่งดนตรีและเลอืกซือ้กลอ่งดนตรีหลากหลายแบบหลากหลาย
ขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มี เพียงชิน้เดียวในโลก และตระการตากับ โรงงานเป่าแก้วให้ท่านชมความ
สวยงามของแก้วหลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของจินตนาการ พร้อมทัง้เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จากแก้วเป่า ที่สอ่งแสงแวววาวราวคริสตลัราคา
แพง แตร่าคายอ่มเยาหรือจะเลอืกเป่าแก้วด้วยฝีมือณเองมีผู้ เช่ียวชาญคอยช่วยเหลอืจากนัน้น าทา่นไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 
แหลง่ผลติช็อคโกแลตที่มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ นให้ทา่นได้เลอืกซือ้   เป็นของฝากตามอธัยาศยั 

หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ จิโกกุดานิ 
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ค ่า   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่านอิสระค ่าตามอัธยาศัย 
  น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองบิเอะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ  – บ่อน า้สีฟ้า – เมืองฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – มิตซุยเอาท์เลท – ซัปโปโร   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสูเ่มืองบิเอะชมทุง่ดอกไม้บนถนนสายพาโนรามา่สวนชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka)เนิน 4 ฤด ูท่ีมีโรลคงุและ โรลจงั หุน่

ฟางขนาดใหญ่ สญัลกัษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนกัท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพนัธุ์ รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่ง
ดอกไม้หลากส ีท่ีได้รับค านิยมและค าชมวา่จดัสวนไลส่ไีด้สวยงามที่สดุ ที่น่ีมีซอฟท์ครีมอร่อยๆให้ได้ลิม้ลองกนัด้วย 

 จากนัน้เดินทางตอ่ ชมบอ่น า้มหศัจรรย์ Blue pondที่น า้ในบอ่เป็นสฟีา้ ที่สวยงามของน า้ในบอ่นีเ้กิดจากการสร้างเขื่อนขึน้ในบริเวณนัน้
เพื่อให้น า้ทัง้หมดถูกกกัไว้ไม่ให้ออกจากบ่อจะได้ป้องกนัการเกิดโคลนถลม่จากภเูขาไฟ ความโดดเด่นของสีของแม่น า้ที่เป็นสีฟ้าอม
เขียว เกิดขึน้จากแร่โคบอลต์นัน่เอง 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัรคาร 
 เดินทางสู ่เมืองฟูราโน่ จากนัน้น าท่านเที่ยวชม โทมิตะ ฟาร์ม(Farm Tomita)ซึ่งมีวิวทิวทศัที่สวยงามจากฉากหลงัเป็นภเูขาโทกะชิ 

(Tokachi mountain) ทุง่ดอกไม้ขนาดตา่งๆมีอยูท่ัว่เมืองฟรูาโน ่(Furano) เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ดงึดดูผู้คนให้มาชมความงดงามของทุง่
ดอกไม้แหง่นี ้ 

 
หลงัจากนัน้เดินทางไปยงั มิตซุยเอ์าทเล็ท “Mitsui Outlet”เพลิดเพลินกับ
การช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัระดบั โลก และแบรนด์ญ่ีปนุ เช่น MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE,CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE 
ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋า BALLY, PRADA, GUCCI,DIESEL, TUMI, GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, 
AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่ HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,HOGAN ฯลฯ  

คลองโอตาารุ นาฬิกาไอน า้โบราณ พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 

สวนชิกิไซโนะโอกะ บ่อน า้สีฟ้า 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างยากินิคุ 
 น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส ี อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปป้ิงตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถบัสบริการ) ค่าเดนิทางไม่รวมในค่าทัวร์   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 **อิสระท่องเที่ยวเต็มวนั**ไม่มีรถบสับริการในวนันี ้มีไกด์แนะน าการเดินทาง ** 
 ให้ท่านช้อปปิง้ หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่นช้อปปิง้ย่านทานูกิโคจิอิสระให้ท่านช้อปปิง้สินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

เคร่ืองส าอาง, เสือ้ผ้าแฟชัน่,กล้อง, เกมส์และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนัน้ ช๊อปปิง้ที่ ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 
200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ท่ีเดียว เที่ยวได้ตัง้แตห่วัค ่ายนัดกึ เพราะเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวส าหรับนกัทอ่งราตรี     

 
  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่านอิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
 น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าสนามบนิชโิตเซะ(ฮอกไกโด) – สนามบนิดอนเมือง         

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินชิโตเซะเพื่อผา่นขัน้ตอนการเช็คอินและรับบตัรโดยสาร 

09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ ่โดยสายการบินAIR Asia X(แอร์เอเชียเอก็ซ์)เที่ยวบินที่XJ621 

15.10 น. ถึงทา่อากาศยานดอนเมือง... โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  

  
 
 
 

รหสั ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่-เด็ก 
(พกัห้องละ 2ทา่น) 

เด็กทารก 
(ไมเ่กิน 2 ขวบ) 

พกัเดี่ยว 

HNJS4.1 12-16 กรกฎาคม 33,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS4.2 19 - 23กรกฎาคม 33,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS4.3 2 – 6 สงิหาคม 28,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS4.4 16 – 20 สงิหาคม 28,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS4.5 23 – 27 สงิหาคม 28,900.- 7,000. - 7,900. - 
 
 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มนั ซ่ึงมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภยัทางธรรมชาติแต่ยงัคงจะ
รักษามาตรฐานการบริการและค านึงถงึความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ..... 
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อตัราคา่บริการนีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เส้นทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมที่พกัตามระบ ุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่รถ-รับสง่ น าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัท่ีช านาญเส้นทาง 
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000.- (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 หวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
อตัราคา่บริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั  
 คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซน็ต์ / ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซน็ต์ 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีที่ไมส่ามารถท ากรุ๊ปได้อยา่งน้อย 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ทางบริษัทฯ หรือ

จดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั จนไมอ่าจแก้ไขได้และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สญูหายสญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิในทุกกรณี  

4. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นท่ี
เรียบร้อย  แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ 
เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคญั และ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือสิง่ของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ ความ
ประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไมอ่าจคืนเงินให้ทา่นได้ไมว่า่
ทัง้หมดหรือบางสว่น  ทัง้บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คน
ตา่งด้าวที่พ าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

5. มคัคเุทศก์พนกังานและตวัแทนของบริษัทฯไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

6. เมื่อทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด  
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เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 15,000  บาท 

 สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 
กรณี ยกเลกิการเดินทาง 

 แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งลว่งหน้า 31 – 44 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่มดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจ้งลว่งหน้า 16 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวมทา่นละ 20,000 บาท 

 แจ้งลว่งหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100 %  

 ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดินทาง ,ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลือ่นการเดินทางของ
ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ  

 คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋และอื่นๆทา่นละ 10,000 บาท 
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดนิทาง 
จากการท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่ น ประกาศยกเว้นวซีา่เข้าประเทศ ซึง่มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นัน้ จะต้องผา่นการ
พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกบัผู้ที่ยื่นขอวซีา่กบัทางสถานทตูฯ)  
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถงึวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศหรือขอตรวจเอกสารที่น ามาเช่นตัว๋เคร่ืองบินขากลบัหรืออื่นๆสาหรับ
รายละเอียดของเอกสารทีจ่ะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 

(1) ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
(2) สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่นเงินสดบตัรเครดิตเป็นต้น) (3) ช่ือที่อยู่
และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่นคนรู้จกัโรงแรมและอื่นๆ)  
(4) ก าหนดการเดินทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
คณุสมบตัิการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวซีา่) 
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1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยูอ่ยา่งน้อย 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย แลเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิที่จะถูก
ปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


