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ก ำหนดกำรเดินทำง 05 – 09 เมษายน 2561  

11 – 15 / 12 - 16 เมษายน 2561 “เทศกาลสงกรานต”์ 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

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

วนัที่สอง 

สนามบนิชิโตเสะ – หมู่บา้นชนเผ่าไอนุ – โนโบรเิบท็ส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุานิ  

ชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ 

 HAKODATE KOKUSAI HOTEL OR SIMILAR CLASS  

- ✓ ✓ 

 

วนัที่สาม 

ตลาดเชา้เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโกเรยีวคาคุ – หอคอยโกเรยีวคาคุ 

อาคารโกดงัอฐิแดง    ✓ ✓ HTL 

 TOYA SUN PALACE HOTEL OR SIMILAR CLASS   

วนัที่สี ่
คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลต็ – ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ  

✓ ✓ ✓ 
 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS  “บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์ 3 ชนิด” 

วนัที่หา้ สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.00-15.50 ✓ - - 



 

~ 2 ~ 

21:15  พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์  C 

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23:45  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการ บนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 วนัทีส่องของการเดินทาง (2)          สนามบนิชิโตเสะ – หมู่บา้นชนเผ่าไอนุ – โนโบริเบท็สึ – หบุเขานรกจิโกกุดาน ิ 

   ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ  

 
08:30  ถงึสนามบนิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้ า

 เมืองพร้อมตรวจเชค็สมัภาระ... นาํทา่นเดินทางสู่  “หมู่บา้นไอนุ” ชนพ้ืนเมืองเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด  ชม 

“บ้านจาํลอง ” ของชาวไอนุโบราณ  โดยวัสดุที่ใช้น้ันมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น  ชม “การแสดง ” และ “ระบาํ

พ้ืนเมือง” อาทิ การจีบสาว  การกล่อมลูก  การราํในเทศกาลเฉลิมฉลองของเผ่าไอนุ  ฯลฯ ที่หาดูได้ยาก  หรือ

เลือกเดินชมและเลือกซ้ือสนิค้าแฮนด์เมดและเคร่ืองหนังของชาวไอนุ   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบท็สึ” เมืองที่เตม็ไปด้วยบ่อนํา้แร่ที่มีช่ือเสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด...จากน้ัน

นาํทา่นชม “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ซ่ึงเกดิจากความร้อนใต้พิภพ ที่ผุดข้ึนมาไม่ขาดสาย  ลัดเลาะไป

ตามเนินเขาเพ่ือสมัผัสกบับ่อโคลนอย่างใกล้ชิด  นอกจากน้ันยังมีศาลเจ้า  ซ่ึงแม้จะมีขนาดเลก็แต่ชาวบ้านกใ็ห้

ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเช่นกนั เชิญทา่นเลือกหามุมถูกใจบันทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย ... 

นาํทา่นเดินทางสู่เมือง “ฮาโกดาเตะ” เมืองที่อยู่ทางด้านทศิใต้ของเกาะฮอกไกโดที่เจริญรุ่งเรืองที่สดุ จนได้ช่ือ

ว่า เป็น “ประตูสู่ฮอกไกโด” นอกจากน้ียังเป็นเมืองที่ผสมผสานกนัระหว่างวัฒนธรรมญ่ีปุ่นและตะวันตก  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   หลังอาหารคํ่านาํทา่นสู่ “จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ ” โดยรถบสั  1 ใน 3 ทวิทศัน์ยามคํ่าคืนที่สวยที่สดุ 

ด้วยความสงู 334 เมตร ... ทา่นจะได้สมัผัสกบับรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามคํ่าคืน ที่มีแสงไฟเรียง

รายเปล่งแสงระยิบระยับดั่งแสงของเพชรซ่ึงนับว่าเป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ  (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละ

วนั สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม)  

ทีพ่กั : HAKODATE KOKUSAI HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

  วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)        ตลาดเชา้ – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ – หอคอยโกเรียวคาคุ -อาคารโกดงัอิฐแดง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํทา่นเดินทางสู่ “ตลาดเชา้” เมืองฮาโกดาเตะ ตลาดที่ใหญ่ติดหน่ึงในสามของฮอกไดโดที่มีร้านค้า จะเปิด

ขายสนิค้านานาชนิด อาท ิอาหารทะเล, ผัก, ผลไม้สด  รวมถึงเสื้อผ้า และข้าวของเคร่ืองใช้ที่จาํเป็นใน

ชีวิตประจาํวันของชาวเมืองเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้านซ่ึงนับเป็นตลาดที่มีช่ือเสยีงและมีสนิค้าให้เลือก
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มากมายหลากหลายชนิดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด  ... จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่  “ป้อมดาวโกเรียวคาคุ ” 

สวนสาธารณะรูปดาว  5 แฉกตามศิลปะสไตล์รัสเซียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฮาโกดาเตะ ... 

ป้อมโกเรียวคาคุสร้างเม่ือปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโทกุงาวะเพ่ือใช้เป็นปราการป้องกนัการรุกรานจาก

ต่างชาติ  ... ปัจจุบันบริเวณป้อมแห่งน้ีได้กลายเป็นสวนสาธารณะที่นิยมใช้เป็นสถานที่ชมดอกซากุระกว่าพัน

ต้นที่มีช่ือเสยีงแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น  ส่วนรูปทรงของป้อม หากมองจากภาพถ่ายมุมบนจะเหน็คล้ายกบัเป็น

ดาวกระจายของนินจา ... นาํทา่นขึ้นชม “หอคอยโกเรียวคาคุ” ปรับปรุงใหม่ปี 2006 มีความสงู 107 เมตร 

... ณ จุดชมวิวด้านบนนักทอ่งเที่ยวสามารถมองเหน็ภาพสวนสาธารณะโกะเรียวคะกุที่มีลักษณะเหมือนกบัดาว 

5 แฉกได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถชมภาพแบบพาโนราม่าของเมืองฮาโกดาเตะได้อย่างทั่วถึงอกีด้วย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  นาํทา่นเดินชม “อาคารโกดงัอิฐแดง ” หรือ “Red Brick Warehouse”  โกดังเด่า ริมทา่เรือ ... ในปี 1859 

ทา่เรือฮาโกดะเตะเปิดทาํการเป็นหน่ึงในทา่เรือค้าขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญ่ีปุ่น  ในบริเวณอ่าวเตม็ไป

ด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่ต้ังอยู่ภายในตึกเก่า ... คุณจะเพลิดเพลินกบัการเดินกนิลมชมวิวรอบ

บริเวณน้ี ประกอบกบัเพลงที่เปิดทางเสยีงตามสาย  ให้ได้ยินทั่วเมือง  เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมือง

ที่สวยที่สดุแสนโรแมนติก ... อสิระให้ทา่นได้บันทกึภาพความงาม  หรือเลือกซ้ือสนิค้าของฝากของที่ระลึกและ

เลือกชิมขนมอร่อยตามอธัยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั : TOYA SUN PALACE HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะ

ช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)        โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต – ซูซูกิโน่ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํทา่นออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางนํา้ที่โดดเด่นที่สดุในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง

ทา่นจะได้เพลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น  

เมืองที่ทา่นจะได้ซึมซับกบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส  ... นาํทา่นเดินชม  

“คลองโอตารุ” สญัลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอนัดับต้นของเมือง มี

ฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสรจ็ในปี 1923 เป็นคลองที่เกดิจากการถมทะเล 

ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสนิค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วนาํสนิค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้

เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงทาํเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้คร่ึงหน่ึงกไ็ด้ทาํการปรับปรุงเป็นสถานที่

ทอ่งเที่ยวทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้วยอฐิสแีดง เพ่ือให้สามารถเดินเล่นได้อย่างสะดวกสบาย ซ่ึง

ในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสปัดาห์ ที่สองของเดือนกุมภาพันธจ์ะมีการสร้างบ้านหิมะ และตุก๊ตาหิมะประดับ

ประดา ตลอดทางเดินและจุดเทยีนในโคม นํา้แขง็เพ่ือให้แสงสว่างและความสวยงามในอกีรูปแบบหน่ึงยามคํ่า

คืน นอกจากน้ันยังมีการลอยโคมเทยีนริมคลองเพ่ือเพ่ิมสสีนัทางการทอ่งเที่ยวอกีด้วย  จากน้ันนาํ ทา่นสู่ 

“พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี” อาคาร เก่าแก่สองช้ัน ที่ภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอฐิแดง แต่โครงสร้างภายในทาํด้วย
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ไม้ พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ 

อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ ” ที่ข้ึนช่ือที่สดุของเมืองฮอ็กไกโดโดยเฉพาะอย่างย่ิง ชิ

โรอ ิโคอบิิโตะ บิสกติที่มีช่ือที่สดุและเป็นที่รู้จักกนัในหมู่ของผู้ที่ช่ืนชอบขนม ซ่ึงที่น่ี จัดไว้เป็นโซน ต้ังแต่

ประวัติความเป็นมา รวมทั้งวิธกีารทาํชอ็คโกแลต็ แบบสดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมชอ็คโกแลต็รสชาติดั้งเดิมให้

ได้เลือกซ้ือกนัอกีด้วย...สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสู่ย่าน  “ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปป้ิงอนัดับหน่ึงของเมืองซัป

โปโร  ที่รวบรวมร้านช้อปป้ิง  ห้างสรรพสนิค้า  ร้านกนิดื่ม  และอื่น  ๆ อกีมากมาย  อสิระให้ทา่นช้อปป้ิงตาม

อธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  ***พเิศษบริการท่านดว้ยเมนูบุฟเฟ่ตปู์ยกัษฮ์อกไกโดอนัเลือ่งชื่อ  

 ปูทาราบะ ปูสุไว ปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล ์หอยนางลม หอยเม่น กุง้ทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน 

ของหวาน เคก้หนา้ต่างๆ มุมเครือ่งดืม่ (ไม่รวมแอลกอฮอล ์) รบัประทานไดอ้ย่างไม่อั้น***  

ทีพ่กั :  APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)   สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 

10:30  เดินทางจากสนามบนิชิโตเสะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG671 

16:30  ถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

อตัราคา่บรกิาร 
***สําหรบัผู้เดนิทางตัง้แต ่ 25 ทา่นขึน้ไป***  

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

05 – 09 เมษายน 61 59,900.- 56,900.- 53,900.- 

6,000.- 11 – 15 เมษายน 61 62,900.- 59,900.- 56,900.- 

12 – 16 เมษายน 61 62,900.- 59,900.- 56,900.- 

***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแล้วลดทา่นละ 28,000.-บาท *** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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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 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจีาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน 

สทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ 

 จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง  

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

คุณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ  

4.  กาํหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น 

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 และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัทิี่

อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


