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วนัเสารที์ ่20 ตุลาคม 2561(1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

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

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครื่อง 

ดงันั้นผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23:45  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 วนัอาทิตยที์ ่21 ตุลาคม 2561 (2)          สนามบินชิโตเสะ – สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า - หมู่บา้นราเมน –  

    พพิธิภณัฑน์ ้ าแข็ง 

08:20 ถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั ... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้า  

เมืองพร้อมตรวจเชค็สมัภาระ... จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “สวนสตัวอ์าซะฮิยาม่า” ชมความน่ารักของ “สตัว์

ขั้วโลกเหนือ” ที่หาชมได้ยากซ่ึงสตัว์ต่าง ๆ ภายในสวนสตัว์แห่งน้ี ไม่ได้ถูกกกัขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเหน็

ในสวนสตัว์ทั่ว ๆ ไป เช่น “หมีขั้วโลกเหนือ” ที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงขั้วโลกเหนือ คุณจะได้เหน็หมี

ขาวขั้วโลกทั้งบนบกและใต้นํา้ได้อย่างชัดเจนผ่านกาํแพงแก้ว ...  

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

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

วนัที่สอง 
สนามบินชิโตเสะ – สวนสตัวอ์าซาฮยีาม่า – หมู่บา้นราเมน – พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง 

 SOUNKYO KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS 
- ✓ HTL 

 
วนัที่สาม 

น ้าตกกงิกะและรวิเซ – นัง่กระเชา้ภเูขาคโุรดาเกะ – เจอารท์าวเวอร ์  
✓ ✓ ✓ 

 APA SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS “บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ”์ 

วนัที่สี ่
คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี – ท าเนียบรฐับาลเกา่ – ซูซูกโินะ & ทานุกโิคจ ิ 

  APA SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS   
✓ ✓ - 

วนัที่หา้ สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสวุรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.55-16.45 ✓ - - 
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นําท่านสู่ “หมู่บา้นราเมงอาซาฮีกาว่า” ที่มีประวัติมายาวนานนับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซ่ึงใน

ขณะน้ันฮอกไกโดราเมนได้กาํเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลายชนิดของจีน ภายหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะกไ็ด้กาํเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ 

เช่น การทาํให้นํา้ซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยนํา้มันหมู นํา้ซุปรสซีอิ้ วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมูและ

นํา้สตอ๊คซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง)...  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านสู่ “พิพิธภณัฑน์ ้ าแข็ง” เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จาก

หิมะ ช่ืนชมกับผลงานการป้ันตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดย

ผลงานเหล่าน้ีเป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีช่ือเสียง ภายใน

ถํา้นํา้แขง็สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ได้สมัผัสบรรยากาศของความหนาวเยน็

ในภเูขานํา้แขง็ นอกจากน้ียังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกบัอยู่

ในถํา้หินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสกับความเยน็ -41 องศา

เซลเซียส  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ทีพ่กั  SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่ นเช่ือกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน**  

  วนัจนัทรที์ ่22 ตุลาคม 2561 (3)        น ้ าตกกิงกะ และ น ้ าตกริวเซ – ข้ึนกระเชา้คุโรดาเกะ – เจอาร ์ทาวเวอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไดเซต็สซัึง” ที่มีภมิูประเทศ

เป็นภเูขาไฟที่สงูสลับซับซ้อน และมีแนวลาํธาร ที่ไหลผ่านช่อง

ผาลงมาเป็น “น ้ าตกกิงกะและน ้ าตกริวเซ” อันงดงามด้วย

สายนํา้ที่ตกจากหน้าผาสูงกว่า 100 เมตร ซ่ึงจะจับตัวเป็น

นํ้าแข็งในช่วงฤดูหนาว นํ้าตกกิงกะ และนํ้าตกริวเซนี้ ถือเป็น

นํ้าตกที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโซอุนเคียว สายนํ้าที่พร่ังพรู

ออกมาน้ันเม่ือต้องแสงอาทติย์จะดูงดงามราวกบัดวงดาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้า มีผู้ให้สมญานามกบันํา้ตกทั้ง

สองน้ีว่า นํา้ตกผู้ชายและนํา้ตกผู้หญิง เป็นนํา้ตกที่มีความสวยงามติดอนัดับ 1 ใน 100 ของญ่ีปุ่น  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนั้นนาํท่านสู่ “ภูเขาคุโรดาเกะ” โดยกระเช้า นาํท่านชมความงามข องธรรมชาติด้านล่างจากยอดเขา เป็น

จุดชมความงามของใบไม้เปล่ียนสทีี่สวยสะดุดตาอกีจุดหน่ึงของฮอกไกโด เพราะสามารถชมความงามของ

ธรรมชาติได้จากระเช้ามุมสงู สขีองใบไม้หลากสสีนัสลับกนัอย่างสวยงาม(ไม่รวมค่าแชรล์ิฟท ์) หลังจากนั้น

นาํท่านช้อปป้ิงที่ “เจอาร ์ทาวเวอร”์ เป็นห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่และ

โรงแรมที่สร้างเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟซัปโปโระ มีร้านค้ากว่า 600 ร้าน มีโรง

ภาพยนต์โรงแรมมีจุดชมวิวที่ช้ันสงูสดุช้ัน T38 ที่น่ีสามารถชมวิวเมืองซัปโป

โระได้ 360 องศา วิวกลางคนืงดงามเป็นพิเศษ (ไม่รวมค่าข้ึนชมวิว ) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  ***พิเศษบริการท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตปู์ยกัษฮ์อกไกโดอนัเลื่องช่ือ 

อาหารทะเลอ่ืนๆ รบัประทานไดอ้ย่างไม่อั้น*** 

ทีพ่กั :  APA SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 วนัทีอ่งัคารที ่23 ตุลาคม 2561(4)        คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – ท าเนยีบรฐับาลเก่า (ผ่านชม) – 

                                                       หอนาฬิกา(ผ่านชม) – ย่านซูซูกิโน่ & ทะนุกิโคจิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สญัลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอนัดับ

ต้นของเมือง มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสรจ็ในปี 1923 เป็นคลองที่เกิด

จากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสนิค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วนาํสนิค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง 

แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงทาํเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้คร่ึงหน่ึงกไ็ด้ทาํการ

ปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้วยอฐิสแีดง เพ่ือให้สามารถเดินเล่นได้อย่าง

สะดวกสบาย ซ่ึงในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสัปดาห์ ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์จะมีการสร้างบ้านหิมะ และ

ตุก๊ตาหิมะประดับประดา ตลอดทางเดินและจุดเทยีนในโคม นํา้แขง็เพ่ือให้แสงสว่างและความสวยงามในอีก
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รูปแบบหนึ่งยามคํ่าคืน นอกจากนั้นยังมีการลอยโคมเทียนริมคลองเพ่ือเพ่ิมสีสันทางการท่องเที่ยวอีกด้วย 

จากนั้นนาํท่านสู่ “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี” อาคาร เก่าแก่สองช้ัน ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่

โครงสร้างภายในทาํด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ...จากนั้น นาํท่านชม “โรงเป่าแก้วคิตาอชิิ” ท่านจะได้

พบกระบวนการเป่าแก้ว และเลือกซ้ือผลิตภัณฑท์ี่ท่านชอบได้ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

บ่าย  นาํท่าน (ผ่านชม)  “ท าเนียบรฐับาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอฐิสแีดงทั้งหลัง 

โดยลอกแบบมาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจาํนวนมากกว่า 

2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังน้ีใช้เป็นที่ทาํการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 

80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทาํการหลังใหม่เป็นอาคารทนัสมัยสงู 10 ช้ัน ... จากนั้น (ผ่านชม) “หอนาฬิกา” ซ่ึงมี

ความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สาํคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่ง หนึ่ง สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2421 

อาคารแรกเร่ิมเดิมทใีช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปล่ียนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไก

โดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาขึ้น มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจุบันนี้กย็ังบอกเวลา

ได้อย่างเที่ยงตรง ... นาํท่านเดินทางสู่ย่าน “ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปป้ิงอันดับหน่ึงของเมืองซัปโปโร ที่รวบรวม

ร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสนิค้า ร้านกนิดื่ม และอื่น ๆ อกีมากมาย อสิระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  และย่าน 

“ทะนุกิโคจิ”เป็นย่านช้อปป้ิง โดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กโิลเมตร จนถึงแม่นํา้ Sosei สอง

ข้างทางเตม็ไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เคร่ืองสาํอาง ชอ็คโกแลต เสื้อผ้า ข้าว

ของเคร่ืองใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายย่านนี้ เป็นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ 

1873 ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ในฤดูร้อนบ กจ็ะประดับประดาไปด้วยไฟ และ

ตกแต่งอย่างสวยงาม   

ค า่   อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง  

ทีพ่กั :  APA SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

  
วนุัธที ่24 ตุลาคม 2561 (5)  สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิชโิตเสะ 

10:30  เดินทางจากสนามบนิชิโตเสะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG671 

16:30  ถงึสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 
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- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

 

อตัราค่าบริการ 

***ส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต่ 30 ท่านข้ึนไป***  
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

20-24 ตุลาคม 2561 49,900.- 46,900.- 43,900.- 6,000.- 

 
*** กรณมีตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 24,000.-บาท *** 

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

 
 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

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

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

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

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี 

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

 

เงือ่นไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
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หมายเหตุ :  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจาํนวนผู้เดินทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 

รายละเอียดเกีย่วกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ 

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติใน 

การเข้าประเทศญ่ีปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดินทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่าน้ัน 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


