กำหนดกำรเดินทำง
30 พฤศจิกำยน – 05 ธันวำคม 2561
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มื้ออาหาร
วันที่

รายการทัวร์

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

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”

จิโกกุดานิ – นัง่ กระเช้าภูเขาไฟอุสุ – ลานสกี
 APA SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS

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

วันที่หก สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.55-16.45
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วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิ กายน 2561 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
20:00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ า
หมายเลข 2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครือ่ ง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23:45 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน
TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันเสาร์ที่ 01 ธันวาคม 2561 (2) สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า – หมู่บา้ นราเมนอาซาฮีกาว่า - พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง
08:30
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 ” ที่ทา่ นไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงขั้วโลกเหนือ คุณจะได้ เห็น
หมีขาวขั้วโลกทั้งบนบกและใต้ นาํ้ ได้ อย่างชัดเจนผ่านกําแพงแก้ ว ...
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นําท่านสู่ “หมู่บา้ นราเมงอาซาฮีกาว่า” ที่ มีประวัติมายาวนานนับย้ อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งใน
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 วยกระดูกหมู
และนํา้ สต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ ง)...

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ “พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง ” เป็ นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์ จากหิมะ
ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุก๊ ตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงาน
เหล่านี้เป็ นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปิ นที่มีช่ ือเสียง ภายในถํา้ นํา้ แข็ง
สร้ างขึ้นมาเพื่อให้ ได้ สมั ผัสบรรยากาศของความหนาวเย็นในภูเขา
นํา้ แข็ง นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถํา้ หิน
งอกหินย้ อย ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับความเย็น -41 องศาเซลเซียส
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ
ห้องอาหารของโรงแรม
 ทีพ่ กั SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**
วันอาทิตย์ที่ 02 ธันวาคม 2561 (3) น้ าตกกิงกะและน้ าตกริวเซ ขึ้ นกระเช้าคุโรดาเกะ – เจอาร์ ทาวเวอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “น้ าตกริวเซ ” และ “น้ าตกกิงกะ ”
นํา้ ตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็ นริ้วสวยงาม
นํา้ ตกทั้งสองสายตั้งอยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร สามารถ
สังเกตเห็นได้ ง่าย นํา้ ตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็ น “นํา้ ตกแห่ง
ดาวตก” เพราะสายนํา้ เส้ นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูก
แสงอาทิตย์จะแลดูคล้ ายดาวตก เคียงคู่กบั นํา้ ตกกิงกะ หรือ
“นํา้ ตกแห่งแม่นาํ้ สีเงิน ” ที่ในฤดูร้อนจะเห็นสายนํา้ เป็ นริ้ว
เล็กๆ ไขว้ กนั ไปมา แลดูชดช้ อย
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คา่

จากนั้นนําท่านสู่ “ภูเขาคุโรดาเกะ” โดยการนั่งกระเช้ า นํา
ท่านชมความงามของธรรมชาติด้านล่างจากยอดเขา เป็ นจุดชม
ความงามของใบไม้ เปลี่ยนสีท่สี วยสะดุดตาอีกจุดหนึ่งของฮอก
ไกโด เพราะสามารถชมความงามของธรรมชาติได้ จากระเช้ า
มุมสูง สีของใบไม้ หลากสีสนั สลับกันอย่างสวยงาม (ไม่รวมค่า
แชร์ลิฟท์ ) หลังจากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ งที่ “เจอาร์ ทาวเวอร์”
เป็ นห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่และโรงแรมที่สร้ างเชื่อมต่อกับ
สถานีรถไฟซัปโปโระ มีร้านค้ ากว่า 600 ร้ าน มีโรงภาพยนต์
โรงแรมมีจุดชมวิวที่ช้ันสูงสุดชั้น T38 ที่น่ีสามารถชมวิวเมือง
ซัปโปโระได้ 360 องศา วิวกลางคืนงดงามเป็ นพิเศษ (ไม่รวม
ค่าขึ้ นชมวิว )
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั APA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2561 (4)
จิ โกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสุ (กระเช้า) – ลานสกี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “จิ โกกุดานิ ” หรือ “หุบเขานรก ” นําท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด ” ธรรมชาติท่กี ระจายอยู่เต็ม
บริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลน
อย่างใกล้ ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้ า ซึ่งแม้ จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้ านก็ให้ ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก
เช่นกัน เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ... นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศสู่การ
ชม “ภูเขาไฟอุสุ ” ภูเขาไฟขนาดใหญ่ท่ยี ังไม่ดับสนิทโดยการ “นั่งกระเช้ า ” ดื่มดํ่ากับทัศนียภาพอันแสน
วิเศษบนกระเช้ าที่นาํ คุณขึ้นสู่ยอดเขาที่ยังหลงเหลือร่องรอยของการระเบิดเมื่อปี 1977 และตามมาด้ วยการ
ระเบิดในปี 2000 ซึ่งสร้ างความเสียหายเป็ นอันมาก

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ “สกี รีสอร์ท ” ลานสกีท่มี ีช่ ือเสียงของจังหวัดฮอกไกโด ให้
ท่านได้ สนุกกับประสบการณ์การเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ เช่น
สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิล หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ของท่าน
เอง ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่างๆ มากมาย
ตามอัธยาศัย ฟรี !!!กระดานเลือ่ น (Slade) (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่า
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อุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี ) ***ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นอยู่
กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษบริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ฮอกไกโดอันเลือ่ งชื่อ
รับประทานได้อย่างไม่อ้ นั ***
 ทีพ่ กั APA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2561 (5) คลองโอตารุ
– พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – ทาเนียบรัฐบาลเก่า
ย่าน
ซู ซูกิโน่ & ทะนุกิโคจิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง “โอตารุ” เดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุท่ไี ด้ รับความนิยม
ถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึกเป็ นอันดับต้ นของเมือง มีฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้ าง
เสร็จในปี 1923 เป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่าย
แล้ วนําสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง ... จากนั้น นําท่านสู่ “พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี ” อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่

เทีย่ ง
บ่าย

ภายนอกถูกสร้ างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้ างภายในทําด้ วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้ างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบัน
นับเป็ นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้ เป็ นสมบัติของชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม “ทาเนียบรัฐบาลเก่า” (ผ่านชม) เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้ างด้ วยอิฐสีแดงทั้งหลัง
โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้ อฐิ ไปจํานวนมากกว่า
2.5 ล้ านก้ อน ตึกแดงหลังนี้ใช้ เป็ นที่ทาํ การรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ ต่อเนื่องยาวมานาน
ถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ ายไปที่ทาํ การหลังใหม่ ... นําท่านเดินทางสู่ย่าน “ซู ซูกิโน่” แหล่งช้ อปปิ้ งอันดับหนึ่งของ

เมืองซัป
โปโร ที่รวบรวมร้ านช้ อปปิ้ ง ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านกินดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย และย่าน “ทะนุกิโคจิ ”เป็ นย่านช้ อปปิ้ ง โดยสร้ างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร
จนถึงแม่นาํ้ Sosei สองข้ างทางเต็มไปด้ วยร้ านค้ ากว่า 200 ร้ าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสําอาง
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ช็อคโกแลต เสื้อผ้ า ข้ าวของเครื่องใช้ ต่างๆ และร้ านอาหารให้ เลือกรับประทานมากมายย่านนี้เป็ นตลาด
เก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ 1873 ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ในฤดูร้อน บ ก็จะ
ประดับประดาไปด้ วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม
คา่
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
 ทีพ่ กั APA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันทีห่ กของการเดินทาง (6) สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.55
เดินทางจากสนามบินชิโตเซะโดยสายการบินไทย TG671
16.45 ถึง
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
- - - Always with You - - -

อัตราค่าบริการ
***สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่ 30 ท่านขึ้นไป***

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561

51,900.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 เด็กอายุตา่ กว่า 12 พักเดี่ยวเพิ่ม
มีเตียง
ไม่มีเตียง
ท่านละ
48,900.45,900.8,000.-

***กรณีมต
ี ว
๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
20,000.-บาท***
้
่

***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่
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. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 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
เงื่อนไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
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กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
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 / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงิน
ได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ น
การเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทํางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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