กาหนดการเดินทาง
13 – 16 เมษายน 2561 “หยุดวันสงกรานต์”
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มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี

รายการทัวร์
สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ 06.00-14.40
 TOYA SUN PALACE HOTEL OR SIMILAR CLASS

ภูเขาไฟอุสุ (จุดถ่ายรูป) – หมู่บา้ นชนเผ่าไอนุ – ช้อปปิ้ งเจอาร์ ทาวเวอร์
 T MARK SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS

คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต – ช้อปปิ้ งซูซูกโิ นะ
 T MARK SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS “บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”

ศาลเจ้าซัปโปโร – ช้อปปิ้ งเรร่า เอ้าท์เล็ต – สนามบินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง
16.00-21.05

เช้า

กลางวัน

คา่

-

-

HTL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบ็ทสึ
หุบเขานรกจิ โกกุดานิ
03.00
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 6
“สายการบินนกสกูต๊ ” ... พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครือ่ ง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***
บริการอาหารร้อนเสิรฟ์ ทั้งขาไปและขากลับ
(น้ าหนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิม่ ต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิม่ )
06.00
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกูต๊ เทีย่ วบินที่ XW931
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
14:40
ถึง สนามบินชิโตเสะ ประเทศญีป่ นดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” เมืองที่เต็มไปด้ วยบ่อนํา้ แร่ท่ี
มีช่ ือเสียงที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด...จากนั้นนําท่านชม “จิ โกกุดานิ ”
หรือ “หุบเขานรก” ซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพ ที่ผุดขึ้น มาไม่ขาด
สาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ ชิด
นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้ า ซึ่งแม้ จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้ านก็ให้ ความ
เคารพนับถือเป็ นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 ทีพ่ กั TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**
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วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 (2)
ภูเขาไฟอุสุ (จุดถ่ายรูป) – หมู่บา้ นชนเผ่าไอนุ – ช้อปปิ้ งเจอาร์ ทาวเวอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟอุสุ” (จุดถ่ายรูป ) ที่ได้ ช่ ือว่าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สดุ ในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปี
ที่ผ่านมา และเป็ นจุดศูนย์กลางที่ทาํ ให้ เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุข้ นึ มาเป็ นระยะ
ทุก 20-50 ปี ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ... จนกระทั่งเกิดการ
ระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทําให้ เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง ” (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบันภูเขาลูกนี้
หยุดเติบโตแล้ วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้ อนสูงมาก
เป็ นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ ในฤดูหนาว ... (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้ า ประมาณ 1500 เยน)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นไอนุ ” (Ainu Village) ชนพื้นเมืองเก่าแก่ของเกาะฮ็อกไกโด ชม “บ้ านจําลอง”
ของชาวไอนุโบราณ โดยวัสดุท่ใี ช้ น้ันมาจากธรรมชาติท้งั สิ้น ชม “การแสดง” และ “ระบําพื้นเมือง” อาทิ การ
จีบสาว การกล่อมลูก การรําในเทศกาลเฉลิมฉลองของเผ่าไอนุ ฯลฯ พร้ อมชม และ “พิพิธภัณฑ์ ” ที่จัดแสดง
เครื่องมือเครื่องใช้ โบราณ และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ต้งั แต่สมัยดึกดําบรรพ์รวมทั้ง “สุนัขเผ่าไอนุ ” ที่หาดูได้ ยาก
หรือเลือกเดินชมและเลือกซื้อสินค้ าแฮนด์เมดและเครื่องหนังของชาวไอนุ ...จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งที่ “เจอาร์
ทาวเวอร์” เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทั้งห้ างสรรพสินค้ า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้ องดิจิตอล, เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ ,
ร้ าน100 เยน, ร้ าน UNIQLO ขายเสื้อผ้ าแฟชั่นวัยรุ่น , ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่องสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ท่ชี ้ัน 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความ
สูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้ กว้ างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยาม
คํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ต้งั อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างที่จุดกลาง
เมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ช้ัน 10 เป็ นศูนย์รวมร้ านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้ าน ให้ เลือกชิมอร่อย
ไม่แพ้ ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิ น่ (ไม่รวมตัว๋ ขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ
ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
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วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 (3)
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต
ช้อปปิ้ งซู ซูกิโนะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้ าทางนํา้ ที่โดดเด่นที่สดุ ในเกาะฮอกไกโด ... นําท่านเดิน
ชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุท่ไี ด้ รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึกเป็ นอันดับต้ นของเมือง
มีฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้ างเสร็จในปี 1923 เป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล
ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้ วนําสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้
เลิกใช้ และถมคลองครึ่งหนึ่งทําเป็ นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้ ครึ่งหนึ่งก็ได้ ทาํ การปรับปรุงเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้ วยอิฐสีแดง เพื่อให้ สามารถเดินเล่นได้ อย่างสะดวกสบาย ซึ่ง
ในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสัปดาห์ ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์จะมีการสร้ างบ้ านหิมะ และตุก๊ ตาหิมะประดับ
ประดา ตลอดทางเดินและจุดเทียนในโคม นํา้ แข็งเพื่อให้ แสงสว่างและความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งยามคํ่า
คืน นอกจากนั้นยังมีการลอยโคมเทียนริมคลองเพื่อเพิ่มสีสนั ทางการท่องเที่ยวอีกด้ วย ...จากนั้นนําท่านสู่
“พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี” อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้ างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้ างภายในทําด้ วย
ไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้ างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็ นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ให้ เป็ นสมบัติของชาติ

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ” ที่ข้ นึ ชื่อที่สดุ ของเมืองฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิ
โตะ บิสกิตที่มีช่ ือที่สดุ และเป็ นที่ร้ ูจักกันในหมู่ของผู้ท่ชี ่ ืนชอบขนม ซึ่งที่น่ี จัดไว้ เป็ นโซน ตั้งแต่ประวัติความ
เป็ นมา รวมทั้งวิธกี ารทําช็อคโกแล็ต แบบสดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมช็อคโกแล็ตรสชาติด้ังเดิมให้ ได้ เลือกซื้อกัน
อีกด้ วย ...สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ย่าน “ซู ซูกิโน่ ” แหล่งช้ อปปิ้ งอันดับหนึ่งของเมืองซัปโปโร ที่
รวบรวมร้ านช้ อปปิ้ ง ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านกินดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย

คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ
ภัตตาคาร **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์**
 ทีพ่ กั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
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วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 (4) ศาลเจ้าซัปโปโร
– ช้อปปิ้ งเรร่า เอ้าท์เล็ต - สนามบินชิโตเสะ
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

16:00
21:05

นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าซัปโปโร ” ศาลเจ้ าชินโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด ถูกสั่งให้ สร้ างในสมัยเมจิ
เนื่องมาจากจักรพรรดิในยุคนั้นต้ องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจ้ าได้ ถูกสร้ างขี้นมาเพื่อเป็ น
การป้ องกันการรุกรานของชาวรัสเซีย นําท่านชื่นชมบรรยากาศของศาลเจ้ าแห่งนี้ท่ปี ลูกต้ นซากุระนานาพันธุไ์ ว้
มากมายที่พร้ อมจะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร…จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ งกันที่ “เรร่า เอ้าท์เล็ต ”
ที่ทา่ นจะสามารถเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง ที่น่ียังเป็ นแหล่งรวมรวบสินค้ าหรูแบรนด์เนมจากอเมริกา
ยุโรป และญี่ปุ่น ที่มีสนิ ค้ าให้ เลือกชมเลือกช้ อปกันอย่างมากมายด้ วยสินค้ าคุณภาพในราคาสบายกระเป๋ า อาทิ
เสื้อผ้ า Diesel, Gap, Yellow Corner, Tommy, Nicole เป็ นต้ น หรือจะเป็ นเครื่องประดับ Tasaki, Folli
Follie อุปกรณ์กฬี า Asics, Adidas, Taylormade, Body Glove และอื่นๆอีกมากมายให้ เลือกซื้อกันตาม
อัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินนกสกูต๊ เทีย่ วบิน XW932
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
--- 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

อัตราคาบริ
การ
่
ตัง้ แต่ 30 ทานขึ
น
้ ไป
่

กาหนดการเดินทาง
13 – 16 เมษายน 2561
***ไมมี
่ ราคาเด็ก

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
39,900.- บาท

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
6,000.-บาท

เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น / INFANT เด็กอายุต่าํ กวา่ 2 ปี ราคา 3,900 บาท***
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ไมใช
๋ ลด 10,000 บาท
่ ้ตัว

***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
1,000 บาท/ทาน/ทริ
ป***(ชําระพรอมยอด
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่
้
สุดท้าย)

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 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดพร้อมทิปไกด์และคนขับ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 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
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทางครั้งละ 35 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
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์
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
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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 าข่ายคุณสมบัติ
ที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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