
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

 

 

 

 

30 พฤศจกิำยน – 05 ธนัวำคม 2561 

 

 



 

วนัศุกรที์ ่30 พฤศจิกายน 2561 (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20:00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้า

หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

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

วนัที่สอง 
สนามบนิชิโตเสะ – สวนสตัวอ์าซาฮยีาม่า – หมู่บา้นราเมน – พพิธิภณัฑน์ ้ าแข็ง 

 SOUNKYO KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS 
- ✓ HTL 

 
วนัที่สาม 

น ้าตกกงิกะและรวิเซ – นัง่กระเชา้ภเูขาคุโรดาเกะ – เจอารท์าวเวอร ์  
✓ ✓ ✓ 

 APA SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS “บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ”์ 

วนัที่สี ่
จโิกกดุานิ – นัง่กระเชา้ภเูขาไฟอสุุ – ลานสก ี

✓ ✓ ✓ 
 APA SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ 
คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี – ท าเนียบรฐับาลเกา่ – ซูซูกโินะ & ทานุกโิคจ ิ 

  APA SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS   
✓ ✓ - 

วนัที่หก สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.55-16.45 ✓ - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


23:45  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG670 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัเสารที์ ่01 ธนัวาคม 2561  (2) สวนสตัวอ์าซะฮิยาม่า – หมู่บา้นราเมนอาซาฮีกาว่า - พพิธิภณัฑน์ ้ าแข็ง  

08:30 ถงึสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า  

เมืองพร้อมตรวจเชค็สมัภาระ... จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ “สวนสตัวอ์าซะฮิยาม่า” ชมความน่ารักของ “สตัว์

ขั้วโลกเหนือ” ที่หาชมได้ยากซ่ึงสัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์แห่งน้ี ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเหน็

ในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป เช่น “หมีขั้วโลกเหนือ” ที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงข้ัวโลกเหนือ คุณจะได้เหน็

หมีขาวขั้วโลกทั้งบนบกและใต้น า้ได้อย่างชัดเจนผ่านก าแพงแก้ว ...  

น าท่านสู่ “หมู่บา้นราเมงอาซาฮีกาว่า” ที่มีประวัติมายาวนานนับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซ่ึงใน

ขณะน้ันฮอกไกโดราเมนได้ก าเนิดข้ึนในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลายชนิดของจีน ภายหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะกไ็ด้ก าเนิดข้ึนจากความคิดสร้างสรรค์ต่าง 

ๆ เช่น การท าให้น า้ซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน า้มันหมู น า้ซุปรสซีอิ้ วที่เค่ียวด้วยกระดูกหมู

และน า้สตอ๊คซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง)...  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ “พิพิธภณัฑน์ ้ าแข็ง” เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะ 

ช่ืนชมกับผลงานการป้ันตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงาน

เหล่าน้ีเป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีช่ือเสียง ภายในถ า้น ้าแขง็

สร้างขึ้ นมาเพ่ือให้ได้สัมผัสบรรยากาศของความหนาวเย็นในภูเขา

น า้แขง็ นอกจากน้ียังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ า้หิน

งอกหินย้อย ให้ทา่นได้สมัผัสกบัความเยน็ -41 องศาเซลเซียส  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ทีพ่กั  SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 
 

วนัอาทิตยที์ ่02 ธนัวาคม 2561 (3)  น ้าตกกิงกะและน ้ าตกริวเซ - ข้ึนกระเชา้คุโรดาเกะ – เจอาร ์ทาวเวอร ์ 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “น ้ าตกริวเซ” และ “น ้ าตกกิงกะ” 

น ้าตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นร้ิวสวยงาม 

น ้าตกทั้ งสองสายตั้ งอยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร สามารถ

สังเกตเห็นได้ง่าย น ้าตกริวเซ ซ่ึงถูกเรียกว่าเป็น “น ้าตกแห่ง

ดาวตก” เพราะสายน า้เส้นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูก

แสงอาทิตย์จะแลดูคล้ายดาวตก เคียงคู่กับน ้าตกกิงกะ หรือ 

“น ้าตกแห่งแม่น ้าสีเงิน” ที่ในฤดูร้อนจะเห็นสายน ้าเป็นร้ิว

เลก็ๆ ไขว้กนัไปมา แลดูชดช้อย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากน้ันน าทา่นสู่ “ภูเขาคุโรดาเกะ” โดยการน่ังกระเช้า น า

ทา่นชมความงามของธรรมชาติด้านล่างจากยอดเขา เป็นจุดชม

ความงามของใบไม้เปล่ียนสีที่สวยสะดุดตาอกีจุดหน่ึงของฮอก

ไกโด เพราะสามารถชมความงามของธรรมชาติได้จากระเช้า

มุมสงู สขีองใบไม้หลากสีสนัสลับกนัอย่างสวยงาม (ไม่รวมค่า

แชรล์ิฟท ์) หลังจากน้ันน าทา่นช้อปป้ิงที่ “เจอาร ์ทาวเวอร”์ 

เป็นห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่และโรงแรมที่สร้างเช่ือมต่อกบั

สถานีรถไฟซัปโปโระ มีร้านค้ากว่า 600 ร้าน มีโรงภาพยนต์

โรงแรมมีจุดชมวิวที่ช้ันสูงสดุช้ัน T38 ที่น่ีสามารถชมวิวเมือง

ซัปโปโระได้ 360 องศา วิวกลางคืนงดงามเป็นพิเศษ (ไม่รวม

ค่าข้ึนชมวิว ) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 ทีพ่กั  APA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัจนัทรที์ ่03 ธนัวาคม 2561 (4)   จิโกกุดาน ิ– ภูเขาไฟอุสุ (กระเชา้) – ลานสกี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” น าท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เตม็

บริเวณ ซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดข้ึนมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพ่ือสัมผัสกับบ่อโคลน

อย่างใกล้ชิด นอกจากน้ันยังมีศาลเจ้า ซ่ึงแม้จะมีขนาดเลก็แต่ชาวบ้านกใ็ห้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

เช่นกนั เชิญทา่นเลือกหามุมถูกใจบันทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย ... น าทา่นเปล่ียนบรรยากาศสู่การ

ชม “ภูเขาไฟอุสุ” ภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ยังไม่ดับสนิทโดยการ “น่ังกระเช้า” ดื่มด ่ากับทัศนียภาพอันแสน

วิเศษบนกระเช้าที่น าคุณข้ึนสู่ยอดเขาที่ยังหลงเหลือร่องรอยของการระเบิดเม่ือปี 1977 และตามมาด้วยการ



ระเบิดในปี 2000 ซ่ึงสร้างความเสยีหายเป็นอนัมาก  

 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านสู่ “สกี รีสอรท์” ลานสกีที่มีช่ือเสียงของจังหวัดฮอกไกโด ให้

ท่านได้สนุกกับประสบการณ์การเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ เช่น 

สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิล หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ของท่าน

เอง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่างๆ มากมาย

ตามอัธยาศัย ฟรี!!!กระดานเลื่อน (Slade) (ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่า

อุปกรณ์ ค่าเช่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) ***ทั้งน้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆน้ัน ขึ้นอยู่

กบัสภาพภมูิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลาน้ัน** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ***พเิศษบริการท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษฮ์อกไกโดอนัเลือ่งชื่อ 

รบัประทานไดอ้ย่างไม่อั้น*** 

 ทีพ่กั  APA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัองัคารที ่04 ธนัวาคม 2561 (5)   คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – ท าเนยีบรฐับาลเก่า  

       ย่านซูซูกิโน่ & ทะนุกิโคจิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “โอตารุ” เดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยม

ถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมือง มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้าง

เสร็จในปี 1923 เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่าย 

แล้วน าสินค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง ... จากน้ันน าท่านสู่ “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี” อาคาร เก่าแก่สองช้ัน ที่

ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอฐิแดง แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบัน

นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ  

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม “ท าเนียบรฐับาลเก่า” (ผ่านชม) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอฐิสแีดงทั้งหลัง 

โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ านวนมากกว่า 



2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังน้ีใช้เป็นที่ท  าการรัฐบาลฮอกไกโดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเน่ืองยาวมานาน

ถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท  าการหลังใหม่ ... น าทา่นเดินทางสู่ย่าน “ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปป้ิงอันดับหน่ึงของ

เมืองซัป 

 โปโร ที่รวบรวมร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตาม

อัธยาศัย และย่าน “ทะนุกิโคจิ”เป็นย่านช้อปป้ิง โดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร 

จนถึงแม่น า้ Sosei สองข้างทางเตม็ไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เคร่ืองส าอาง 

ชอ็คโกแลต เสื้ อผ้า ข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายย่านน้ีเป็นตลาด

เก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ 1873 ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ในฤดูร้อนบ กจ็ะ

ประดับประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 ทีพ่กั  APA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6)  สนามบนิชิโตเสะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.55  เดินทางจากสนามบนิชิโตเซะโดยสายการบนิไทย TG671 

16.45  ถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 

- - - Always with You - - - 
                                        

 

อตัราค่าบริการ 

***ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่ 30 ท่านข้ึนไป*** 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561 52,900.- 49,900.- 46,900.- 8,000.- 

 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 20,000.-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)ส าหรบัทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

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 ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงิน

ได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงค ์เพ่ือการท่องเที่ยว 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 


