กำหนดกำรเดินทำง
20-24 ตุลาคม 2561
หยุดวันปิ ยมหาราช
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มื้ออาหาร
วันที่

รายการทัวร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG670 23.55-08.20+1
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี

สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บา้ นราเมน – พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง
 SOUNKYO KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS

น้ าตกกิงกะและริวเซ – นัง่ กระเช้าภูเขาคุโรดาเกะ – เจอาร์ทาวเวอร์
 APA SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS “บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์”

คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า – ซูซูกโิ นะ & ทานุ กโิ คจิ
 APA SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หา้ สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.55-16.45

เช้า
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วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561(1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
20:00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ (ประตูทางเข้ าหมายเลข )
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

23:45

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 (2)
สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - หมู่บา้ นราเมน –
พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง
08:20
ถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ า
เมืองพร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า” ชมความน่ารักของ “สัตว์
ขั้วโลกเหนือ” ที่หาชมได้ ยากซึ่งสัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์แห่งนี้ ไม่ได้ ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็น
ในสวนสัตว์ท่วั ๆ ไป เช่น “หมีข้วั โลกเหนือ” ที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงขั้วโลกเหนือ คุณจะได้ เห็นหมี
ขาวขั้วโลกทั้งบนบกและใต้ นาํ้ ได้ อย่างชัดเจนผ่านกําแพงแก้ ว ...
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นํา ท่า นสู่ “หมู่ บา้ นราเมงอาซาฮี กาว่ า ” ที่มีประวัติ มายาวนานนับย้ อนหลั งไปตั้งแต่ ต้ นสมัยโชวะ ซึ่ งใน
ขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้ กาํ เนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็ นต้ นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ได้ กาํ เนิดขึ้นจากความคิดสร้ างสรรค์ต่าง ๆ
เช่น การทําให้ นาํ้ ซุปร้ อนอยู่ได้ นานโดยเคลือบผิวหน้ าด้ วยนํา้ มันหมู นํา้ ซุปรสซีอ้ วิ ที่เคี่ยวด้ วยกระดูกหมูและ
นํา้ สต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ ง)...

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง” เป็ นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์ จาก
หิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้ นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดย
ผลงานเหล่านี้เป็ นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปิ นที่มีช่ือเสียง ภายใน
ถํา้ นํา้ แข็งสร้ างขึ้นมาเพื่อให้ ได้ สมั ผัสบรรยากาศของความหนาวเย็น
ในภูเขานํา้ แข็ง นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่
ในถํา้ หินงอกหินย้ อย ให้ ท่านได้ สัมผัสกับความเย็น -41 องศา
เซลเซียส
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 ทีพ่ กั SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 (3)
น้ าตกกิงกะ และ น้ าตกริวเซ – ขึ้ นกระเช้าคุโรดาเกะ – เจอาร์ ทาวเวอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง” ที่มีภมู ิประเทศ
เป็ นภูเขาไฟที่สงู สลับซับซ้ อน และมีแนวลําธาร ที่ไหลผ่านช่อง
ผาลงมาเป็ น “น้ าตกกิ ง กะและน้ าตกริ ว เซ” อัน งดงามด้ ว ย
สายนํา้ ที่ตกจากหน้ าผาสูงกว่ า 100 เมตร ซึ่งจะจับตัวเป็ น
นํ้า แข็งในช่ วงฤดู หนาว นํ้า ตกกิงกะ และนํ้า ตกริ วเซนี้ถือเป็ น
นํ้า ตกที่เ ป็ นสัญ ลั ก ษณ์ข องเมื อ งโซอุน เคี ย ว สายนํ้า ที่พ รั่ ง พรู
ออกมานั้นเมื่อต้ องแสงอาทิตย์จะดูงดงามราวกับดวงดาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้ า มีผ้ ูให้ สมญานามกับนํา้ ตกทั้ง
สองนี้ว่า นํา้ ตกผู้ชายและนํา้ ตกผู้หญิง เป็ นนํา้ ตกที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น
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เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสู่ “ภูเขาคุโรดาเกะ” โดยกระเช้ า นําท่านชมความงามข องธรรมชาติด้านล่างจากยอดเขา เป็ น
จุดชมความงามของใบไม้ เปลี่ยนสีท่สี วยสะดุดตาอีกจุดหนึ่งของฮอกไกโด เพราะสามารถชมความงามของ
ธรรมชาติได้ จากระเช้ ามุมสูง สีของใบไม้ หลากสีสนั สลับกันอย่างสวยงาม(ไม่รวมค่าแชร์ลิฟท์ ) หลังจากนั้น
นําท่านช้ อปปิ้ งที่ “เจอาร์ ทาวเวอร์” เป็ นห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่และ
โรงแรมที่สร้ างเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟซัปโปโระ มีร้านค้ ากว่า 600 ร้ าน มีโรง
ภาพยนต์โรงแรมมีจุดชมวิวที่ช้ันสูงสุดชั้น T38 ที่น่ีสามารถชมวิวเมืองซัปโป
โระได้ 360 องศา วิวกลางคืนงดงามเป็ นพิเศษ (ไม่รวมค่าขึ้ นชมวิว )
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษบริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์ฮอกไกโดอันเลื่องชื่อ
อาหารทะเลอื่นๆ รับประทานได้อย่างไม่อ้ นั ***
ทีพ่ กั : APA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันทีอ่ งั คารที่ 23 ตุลาคม 2561(4)
คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – ทาเนียบรัฐบาลเก่า (ผ่านชม) –
หอนาฬิกา(ผ่านชม) – ย่านซู ซูกิโน่ & ทะนุกิโคจิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุท่ไี ด้ รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึกเป็ นอันดับ
ต้ นของเมือง มีฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้ างเสร็จในปี 1923 เป็ นคลองที่เกิด
จากการถมทะเล ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่ ายสินค้ าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้ วนําสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง
แต่ ภายหลั งได้ เลิกใช้ แ ละถมคลองครึ่ งหนึ่งทําเป็ นถนนหลวงสาย 17 ส่ วนที่เหลื อไว้ ค รึ่ งหนึ่งก็ได้ ทาํ การ
ปรับปรุงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้ วยอิฐสีแดง เพื่อให้ สามารถเดินเล่นได้ อย่าง
สะดวกสบาย ซึ่งในช่ วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสัปดาห์ ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์จะมีการสร้ างบ้ านหิมะ และ

ตุก๊ ตาหิมะประดับประดา ตลอดทางเดินและจุดเทียนในโคม นํา้ แข็งเพื่อให้ แสงสว่างและความสวยงามในอีก
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เทีย่ ง

บ่าย

คา่

รูปแบบหนึ่งยามคํ่าคืน นอกจากนั้นยังมีการลอยโคมเทียนริมคลองเพื่อเพิ่ มสีสันทางการท่องเที่ยวอีกด้ วย
จากนั้นนําท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้ างขึ้นจากอิฐแดง แต่
โครงสร้ างภายในทําด้ วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้สร้ างขึ้นในปี 1910 ปั จจุบันนับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้ เป็ นสมบัติของชาติ...จากนั้น นําท่านชม “โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ” ท่านจะได้
พบกระบวนการเป่ าแก้ ว และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ที ่านชอบได้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่าน (ผ่านชม) “ทาเนียบรัฐบาลเก่า” เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้ างด้ วยอิฐสีแดงทั้งหลัง
โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่ งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้ อิฐไปจํานวนมากกว่า
2.5 ล้ านก้ อน ตึกแดงหลังนี้ใช้ เป็ นที่ทาํ การรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ ต่อเนื่องยาวมานานถึง
80 ปี ก่อนที่จะย้ ายไปที่ทาํ การหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้น ... จากนั้น (ผ่านชม) “หอนาฬิกา” ซึ่งมี
ความเก่าแก่มากจนได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ท่ีสาํ คัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่ ง หนึ่ง สร้ างตั้งแต่ พ.ศ. 2421
อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้ เป็ นฝึ กงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็ นมหาวิทยาลัยฮอกไก
โดในปัจจุบัน แล้ วสร้ างหอนาฬิกาขึ้น มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจุบันนี้กย็ ังบอกเวลา
ได้ อย่างเที่ยงตรง ... นําท่านเดินทางสู่ย่าน “ซู ซูกิโน่” แหล่งช้ อปปิ้ งอันดับหนึ่งของเมืองซัปโปโร ที่รวบรวม
ร้ านช้ อปปิ้ ง ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านกินดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย และย่าน
“ทะนุกิโคจิ ”เป็ นย่านช้ อปปิ้ ง โดยสร้ างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร จนถึงแม่นาํ้ Sosei สอง
ข้ างทางเต็มไปด้ วยร้ านค้ ากว่า 200 ร้ าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสําอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้ า ข้ าว
ของเครื่องใช้ ต่างๆ และร้ านอาหารให้ เลือกรับประทานมากมายย่านนี้เป็ นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่
1873 ปั จจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ในฤดูร้อนบ ก็จะประดับประดาไปด้ วยไฟ และ
ตกแต่งอย่างสวยงาม
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
ทีพ่ กั : APA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันุธที่ 24 ตุลาคม 2561 (5)
สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ
10:30
เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG671
16:30
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
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- - - Always with You - - หมายเหตุ :
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
***สาหรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้ นไป***
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

20-24 ตุลาคม 2561 49,900.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง
ไม่มีเตียง

46,900.-

43,900.-

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

6,000.-

*** กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
24,000.-บาท ***
้
่

***ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน / ทาน
/
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
่
่
์ างต
์
ทริป***

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดืม่ วันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สาหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
เงือ่ นไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
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หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจาํ นวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกีย่ วกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่ นสาหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติใน
การเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ ระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทํางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ ุ่ น(สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติ
ที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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