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ก าหนดการเดินทาง 

13 – 16 เมษายน 2561 “หยุดวนัสงกรานต”์ 
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วนัศุกรที์ ่13 เมษายน 2561 (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง – สนามบนิชิโตเสะ – โนโบริเบท็สึ 

       หบุเขานรกจิโกกุดาน ิ

03.00  พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 6  

“สายการบนินกสกูต๊” ... พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

 *** หมายเหตุ  : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที ***  

บริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

  (น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพิม่ ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างเพิม่) 

06.00  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW931 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

14:40  ถงึ สนามบนิชิโตเสะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบท็สึ” เมืองที่เตม็ไปด้วยบ่อนํา้แร่ที่

มีช่ือเสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด...จากน้ันนาํทา่นชม “จิโกกุดานิ” 

หรือ “หุบเขานรก” ซ่ึงเกดิจากความร้อนใต้พิภพ ที่ผุดข้ึนมาไม่ขาด

สาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพ่ือสมัผัสกบับ่อโคลนอย่างใกล้ชิด 

นอกจากน้ันยังมีศาลเจ้า ซ่ึงแม้จะมีขนาดเลก็แต่ชาวบ้านกใ็ห้ความ

เคารพนับถือเป็นอย่างมากเช่นกนั เชิญทา่นเลือกหามุมถูกใจ

บันทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่กั  TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน**  

 

 
 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก 
สนามบนิดอนเมือง – สนามบนิชิโตเสะ – หบุเขานรกจโิกกดุานิ 06.00-14.40 

  TOYA SUN PALACE HOTEL OR SIMILAR CLASS 
- - HTL 

วนัที่สอง 
ภเูขาไฟอสุุ (จุดถา่ยรูป) – หมู่บา้นชนเผ่าไอนุ – ชอ้ปป้ิงเจอาร ์ทาวเวอร ์

 T MARK SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS           ✓ ✓ ✓  

 
วนัที่สาม 

คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลต็ – ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ  

  T MARK SAPPORO HOTEL  OR SIMILAR CLASS   “บฟุเฟตข์าปูยกัษ์” 
✓ ✓ ✓ 

วนัที่สี ่
ศาลเจา้ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงเรรา่ เอา้ทเ์ลต็ – สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิดอนเมือง 

16.00-21.05  
✓ - - 
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วนัเสารที์ ่14 เมษายน 2561 (2)   ภูเขาไฟอุสุ (จุดถ่ายรูป) – หมู่บา้นชนเผ่าไอนุ – ชอ้ปป้ิงเจอาร ์ทาวเวอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํทา่นเดินทางสู่ “ภูเขาไฟอุสุ” (จุดถ่ายรูป) ที่ได้ช่ือว่าเป็นภเูขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สดุในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปี

ที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนย์กลางที่ทาํให้เกดิทะเลสาบโทย่า และพบว่าภเูขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะ

ทุก 20-50  ปี ทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงภมิูทศัน์ของพ้ืนที่แถบน้ีอยู่อย่างต่อเน่ือง ... จนกระทั่งเกดิการ

ระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาํให้เกดิ “ภูเขาไฟโชวะชินซงั” (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบันภเูขาลูกน้ี

หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสงูมาก 

เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า ประมาณ 1500 เยน) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  นาํทา่นเดินทางสู่  “หมู่บา้นไอนุ” (Ainu Village) ชนพ้ืนเมืองเก่าแก่ของเกาะฮอ็กไกโด  ชม “บ้านจาํลอง” 

ของชาวไอนุโบราณ โดยวัสดุที่ใช้น้ันมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น  ชม “การแสดง” และ “ระบาํพ้ืนเมือง” อาทิ การ

จีบสาว การกล่อมลูก การราํในเทศกาลเฉลิมฉลองของเผ่าไอนุ  ฯลฯ พร้อมชม  และ “พิพิธภัณฑ์” ที่จัดแสดง

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้โบราณ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยดึกดาํบรรพ์รวมทั้ง “สนัุขเผ่าไอนุ” ที่หาดูได้ยาก 

หรือเลือกเดินชมและเลือกซ้ือสนิค้าแฮนด์เมดและเคร่ืองหนังของชาวไอนุ...จากน้ันนาํทา่น ช้อปป้ิงที่ “เจอาร์ 

ทาวเวอร”์ เป็นตึกที่สงูที่สดุในซัปโปโร ต้ังอยู่ติดกบัสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรง

ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จาํหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิคส์ , 

ร้าน100 เยน, ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น , ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ

เคร่ืองสาํอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวต้ังอยู่ที่ช้ัน 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความ

สงู 160 เมตร จึงมองเหน็ทวิทศัน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยาม

คํ่าคืนจะมองเหน็ทวีีทาวเวอร์ต้ังอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างที่จุดกลาง

เมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซ่ึงที่ช้ัน 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อย

ไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิน่ (ไม่รวมตัว๋ขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 ทีพ่กั  T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
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วนัอาทิตยที์ ่15 เมษายน 2561 (3)     โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต 

  ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํทา่นออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางนํา้ที่โดดเด่นที่สดุในเกาะฮอกไกโด ... นาํทา่นเดิน

ชม “คลองโอตารุ” สญัลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอนัดับต้นของเมือง 

มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสรจ็ในปี 1923 เป็นคลองที่เกดิจากการถมทะเล 

ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสนิค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วนาํสนิค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้

เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงทาํเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้คร่ึงหน่ึงกไ็ด้ทาํการปรับปรุงเป็นสถานที่

ทอ่งเที่ยวทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้วยอฐิสแีดง เพ่ือให้สามารถเดินเล่นได้อย่างสะดวกสบาย ซ่ึง

ในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสปัดาห์ ที่สองของเดือนกุมภาพันธจ์ะมีการสร้างบ้านหิมะ และตุก๊ตาหิมะประดับ

ประดา ตลอดทางเดินและจุดเทยีนในโคม นํา้แขง็เพ่ือให้แสงสว่างและความสวยงามในอกีรูปแบบหน่ึงยามคํ่า

คืน นอกจากน้ันยังมีการลอยโคมเทยีนริมคลองเพ่ือเพ่ิมสสีนัทางการทอ่งเที่ยวอกีด้วย ...จากน้ันนาํทา่นสู่ 

“พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี” อาคารเก่าแก่สองช้ัน ที่ภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอฐิแดง แต่โครงสร้างภายในทาํด้วย

ไม้ พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ 

อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  นาํทา่นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ” ที่ข้ึนช่ือที่สดุของเมืองฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่างย่ิง ชิโรอ ิโคอบิิ

โตะ บิสกติที่มีช่ือที่สดุและเป็นที่รู้จักกนัในหมู่ของผู้ที่ช่ืนชอบขนม ซ่ึงที่น่ี จัดไว้เป็นโซน ต้ังแต่ประวัติความ

เป็นมา รวมทั้งวิธกีารทาํชอ็คโกแลต็ แบบสดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมชอ็คโกแลต็รสชาติดั้งเดิมให้ได้เลือกซ้ือกนั

อกีด้วย ...สมควรแก่เวลา นาํทา่นเดินทางสู่ย่าน “ซูซูกิโน่ ” แหล่งช้อปป้ิงอนัดับหน่ึงของเมืองซัปโปโร ที่

รวบรวมร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสนิค้า ร้านกนิดื่ม และอื่น ๆ อกีมากมาย อสิระให้ทา่นช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร **พเิศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

 ทีพ่กั  T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
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วนัจนัทรที์ ่16 เมษายน 2561 (4)      ศาลเจา้ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงเรร่า เอา้ทเ์ล็ต - สนามบนิชิโตเสะ   

       สนามบนิดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํทา่นเดินทางสู่  “ศาลเจา้ซปัโปโร ” ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด  ถูกสั่งให้สร้างในสมัยเมจิ  

เน่ืองมาจากจักรพรรดิในยุคน้ันต้องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด  ประตูของศาลเจ้าได้ถูกสร้างขี้นมาเพ่ือเป็น

การป้องกนัการรุกรานของชาวรัสเซีย นาํทา่นช่ืนชมบรรยากาศของศาลเจ้าแห่งน้ีที่ปลูกต้นซากุระนานาพันธุไ์ว้

มากมายที่พร้อมจะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร…จากน้ันนาํทา่นช้อปป้ิงกนัที่  “เรร่า เอา้ทเ์ล็ต” 

ที่ทา่นจะสามารถเลือกซ้ือสนิค้าแบรนด์เนมช่ือดัง  ที่น่ียังเป็นแหล่งรวมรวบสนิค้าหรูแบรนด์เนมจากอเมริกา  

ยุโรป และญ่ีปุ่น ที่มีสนิค้าให้เลือกชมเลือกช้อปกนัอย่างมากมายด้วยสนิค้าคุณภาพในราคาสบายกระเป๋า  อาทิ 

เสื้อผ้า Diesel, Gap, Yellow Corner, Tommy, Nicole เป็นต้น หรือจะเป็นเคร่ืองประดับ  Tasaki, Folli 

Follie อุปกรณ์กฬีา  Asics, Adidas, Taylormade, Body Glove และอื่นๆอกีมากมายให้เลือกซ้ือกนัตาม

อธัยาศัย 

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ใหทุ้กท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 

16:00  ออกเดินทางจากสนามบนิชิโตเสะ โดยสายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิ XW932 

21:05  ถงึ สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 
 
 

--- Always with You --- 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
 

อตัราคา่บรกิาร 
ตัง้แต ่ 30 ทา่นขึน้ไป 

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

13 – 16 เมษายน 2561 39,900.- บาท 6,000.-บาท 
 

***ไมม่รีาคาเด็ก  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น / INFANT เด็กอายุตํ่ากวา่ 2 ปี ราคา 3,900 บาท***  
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ไมใ่ช้ตัว๋ลด 10,000 บาท 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ***(ชําระพร้อมยอด

สุดท้าย) 
 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

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. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป) 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดพรอ้มทิปไกดแ์ละคนขบั ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางคร้ังละ  35 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจีาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ  

4.  กาํหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น 
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5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


