วัน
ที่

โปรแกรมการเดิ นทาง

เดิ นทาง
TG670

เช้า

อาหาร
กลางวัน

เย็น







–

ที่พกั

1

สนามบินสุวรรณภูม ิ (กรุงเทพ)

2

สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด) โนโบริเบทสึ –
พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้าในปราสาท – จิโกกุดานิ –
นั ่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน – โทยะ

รถโค้ช







TOYA KOHANTEI
หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

3

KiRoro Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ –
นาฬิกาไอน้า- พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงาน
เป่ าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชยิ ะ

รถโค้ช







TMARK Hotel
หรือเทียบเท่า

4

อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย

-







TMARK Hotel
หรือเทียบเท่า

5

ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลาว่าการเมือง
ฮอกไกโดหลังเก่า (ทาเนียบอิฐแดง) สนามบินชิโตเซะ –สนามบินสุวรรณภูม ิ

TG681







–

รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิ โตเซะ (ฮอกไกโด)
20.00 น. คณะพร้อมกันทีส่ นามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการ
บิน THAI AIRWAY (TG) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการขึน้ เครื่อง
(ไกด์ทวั ร์แนะนาการเดินทาง)
23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ป่ นุ โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) (TG670)
วันที่สอง โนโบริเบทสึ – พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้าในปราสาท – จิโกกุดานิ – นั ่งกระเช้าชมวิ วอุสซุ าน – โทยะ (-/L/D)
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ป่ นุ (เวลาท้องถิ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าและทาภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...
***สาคัญ!!! ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ อนุญาตให้นา อาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หาก
ฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ ***
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ(Noboribetsu) เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงด้านบ่อน้าพุรอ้ นประจา
ภูมภิ าคฮอกไกโด เดินทางสู่อควาเรียมและสวนสนุก(Marine Park Nixe) ทีน่ ่ีนนั ้ มีสไตล์การออกแบบตกแต่ง
เป็ นในสไตล์ปราสาทโบราณแบบยุโรป พาเหรดเพนกวิน การแสดงนี้ถอื เป็ นไฮไลท์ของทีน่ ่ีเลย เพราะ
นักท่องเทีย่ วจานวนมากเดินทางมาที่ Hokkaido ก็เพื่อจะมาชมเจ้านกเพนกวินเหล่านี้ เมื่อถึงเวลาแสดง ฝูง
นกเพนกวินก็จะเดินเตาะแตะๆ มาตามทางเดิน เดินไปทางซ้ายทีทางขวาที จนสุดทางเดิน ก็จะหยุดเดินและ
ยืนโชว์ตวั ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ถ่ายรูปกันได้เต็มที่

เทีย่ ง

คำ่

วันที่สาม
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางไปชม จิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติทจ่ี โิ กกุดานิหรือหุบผานรก
ซึง่ ยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้าผุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด เป็นทีม่ าของหุบผานรก
เดินทางสู่ โทยะ นาท่านสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึน้ กระเช้าไฟฟ้ า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ
(โชวะชินซัง) ภูเขาไฟทีเ่ กิดจากการสั ่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 (หรือปี โชวะของญี่ป่ ุ น ซึง่ เป็ นทีม่ า
ของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุตดิ ต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึน้ กลายเป็ น
ภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปัจจุบนั

นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทพี ่ กั TOYA KOHANTEI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2)
หลังอำหำรให้ท่ำนได้ แช่ น้ าแร่ (ออนเซ็น) เพือ่ ผ่อนคลำยควำมเมือ่ ยล้ำ จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และ
ให้ผวิ พรรณสวยงำน (แช่ครัง้ ละประมำณ 20 นำที ไม่ควรเกิน 1 ชั ่วโมง)
KiRoro Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอน้า- พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่ าแก้ว
– โรงงานช็อคโกแลตอิ ชิยะ
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ทดลองเล่นกระดานเลื่อนที่ สกีรีสอร์ท Ski Resort ตัง้ อยูท่ ห่ี มู่บา้ นอะไกกาว่า
(Akaigawa Village) ใกล้เมืองโอตารุ ในฤดูหนาวพืน้ ทีร่ อบๆรีสอร์ทจะเป็ นสถานทีเ่ ล่นสกีทม่ี หี มิ ะคุณภาพดี
เป็ นสีขาวละเอียดเหมือนแป้ งฝุ่ น ด้วยทัศนียภาพอันงดงาม (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” หนึ่งในเมืองโบราณ ทีเ่ คย
เป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของญี่ป่ นุ (ในสมัยก่อนใช้ใน
การขนถ่ายสินค้า และทาการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่
จนได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of the North) ชมความสวยงามและโร
แมนติคของเมืองโอตารุดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์
ยุโรปจากนัน้ นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโร
แมนติคของโกดังเก่าทีส่ ะท้อนบนผิวน้าของ คลองโอตารุ

เที่ยง
บ่าย

คา่

(คลองสายวัฒนธรรมทีด่ นิ แดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือก
ซือ้ สินค้าพืน้ เมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถ่ ูก ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) JAPANESE SET
ให้ท่านเพลิดเพลิน แต่ทโ่ี อตารุน้เี ป็ นแห่งแรกและมี
นาฬิ กาไอน้าโบราณทีย่ งั ใช้การได้ดี เป็ นเอกลักษณ์
ตัง้ อยูด่ า้ นหน้าตึกกับเสียงเพลงจาก “พิ พิธภัณฑ์
กล่องดนตรี” ส่งเสียงต้อนรับท่านตัง้ แต่กา้ วแรกทุก
ๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาทีต่ งั ้ เด่นอยู่
หน้าอาคารทีถ่ ูกสร้างขึน้ นานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธกี ารผลิตกล่องดนตรีและเลือกซือ้
กล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียวใน
โลก และตระการตากับ “โรงงานเป่ าแก้ว” ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสนั ดังอยูใ่ นโลกของ
จินตนาการ พร้อมทัง้ เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่ า ทีส่ อ่ งแสงแวววาวราวคริสตัลราคาแพง แต่ราคากลับ
ย่อมเยาหรือจะเลือก เป่ าแก้วด้วยฝีมอื ของคุณเองโดยมีผเู้ ชีย่ วชาญคอยช่วยเหลือ
จากนัน้ นาท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิ ชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตทีม่ ชี ่อื เสียงของญี่ป่ นุ ให้ท่านได้เลือก
ซือ้ เป็ นของฝากตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (5)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั IBIS STYLE SAPPORO หรือ TMARK
CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

อิ สระช้อปปิ้ ง ตามอัธยาศัย
(B /-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
**อิ สระท่องเที่ยวเต็มวัน** ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้ มีไกด์แนะนาการ
เดิ นทาง **ให้ท่านช้ อปปิ้ ง หรือเดิ นทางสู่สถานที่ ท่องเที่ ยวอื่น ๆ เช่ น
ช้อปปิ้ งย่านทานู กิโคจิอิส ระให้ท่ านช้อปปิ้ งสิน ค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
เครื่อ งส าอาง, เสื้อ ผ้า แฟชั ่น,กล้อ ง, เกมส์แ ละสิน ค้ าอื่น ๆ อีก มากมาย
จากนัน้ ช๊อปปิ้ งที่ ซูซกู โิ น่ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า
เอาไว้ท่ีน่ี ท่ีเดียว เที่ยวได้ต ัง้ แต่ ห วั ค่ ายัน ดึก เพราะเป็ น แหล่ง ท่ องเที่ย ว
สาหรับนักท่องราตรี
อิสระตามอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั IBIS STYLE SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือ
เทียบเท่า
วันที่ ห้า ผ่านชมหอนาฬิ กาซัปโปโร- ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ทาเนี ยบอิ ฐแดง)
สนามบินชิ โตเซะ – ประเทศไทย
(B /-/-)
วันที่ สี่
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
ผ่านชม“หอนาฬิ กาโบราณ” สถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริกนั ตะวัน ตก สร้างขึ้น ในปี
1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั ่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมี
ชีวติ ชีวาของชาวฮอกไกโด
นาชม ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ทาเนี ยบอิ ฐแดง) ศาลาว่า
การเมืองฮอกไกโดหลัง เก่าตัง้ อยู่อย่างโดดเด่ น เป็ น สง่า เป็ น อาคารที่
ก่อสร้างจากอิฐจึงเป็ นทีร่ จู้ กั ดีดว้ ยชื่อเล่น ‘ทาเนียบอิฐแดง’
อิสระตามอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่เพื่อผ่านขันตอนการ
้
เช็คอินและรับบัตรโดยสาร
18.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG681
23.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม.ิ .. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง
เช้า

หมายเหตุ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ น และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ามัน ซึง่ มีการผันผวนอยูต่ ลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัย
ทางธรรมชาติแต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและคานึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ.....
กาหนดการเดิ นทาง
27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม
6 – 10 มีนาคม
13 – 17 มีนาคม
24 – 28 มีนาคม

ผู้ใหญ่
(พักห้องละ2ท่าน)
42,900.42,900.42,900.42,900.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ เส้นทางทีร่ ะบุในโปรแกรม ชัน้
ทัศนาจร (ไป–กลับทัง้ คณะ)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน
(ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นาเทีย่ วตามรายการพร้อมคนขับทีช่ านาญ
เส้นทาง

เด็ก (2-11ปี )
(พักกับผู้ใหญ่)
37,900.37,900.37,900.37,900.-

เด็ก (ไม่เกิ น6ปี ) เด็กทารก
ไม่เสริมเตียง (ไม่เกิน 2 ปี )
36,900.12,900.36,900.12,900.36,900.12,900.36,900.12,900.-

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
7,500.7,500.7,500.7,500.-

 ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ
1,000,000.- (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน
ตลอดการเดินทาง

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่า
เครือ่ งดืม่ ในห้องพัก
 ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีส่ ั ่งพิเศษในร้านอาหาร
นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ที่
จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15
วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึง่ ใน
กรณีน้ี ทางบริษทั ฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ ถ้าต้องการ
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบาง
ประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีทสี่ ญ
ู หายสูญเสียหรือ
ได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หาก
ท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิ เสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั
ฯอีกครังหนึ
้ ่ง หลังจากได้สารองทีน่ ั ่งบนเครือ่ ง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการ
นี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ
จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมือง
ห้ามผูเ้ ดินทางเนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นาเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อ ไปในทางเสื่อ มเสีย หรือ ด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่
อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ทัง้ บริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย
งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย
5. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษทั ฯไม่มสี ทิ ธิ ์ในการ
ให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้

6. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระ
ผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไข
ต่างๆของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เงื่อนไขการสารองที่นั ่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก
20,000 บาท
 ส่วนทีเ่ หลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัด
จาทัง้ หมด
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจา
ตั ๋วท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่า
ดาเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่า
ดาเนินการต่างๆ รวม 100 %
 ยกเลิ กการเดิ นทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง จะไม่มีการคืนเงิ นทัง้ หมด
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ฯ
จะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป
แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืน
ได้คอื
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั ๋วและอื่นๆท่านละ
10,000 บาท
เอกสารที่ลูกค้าต้ องเตรียมไปวันเดิ นทาง
จากการทีร่ ฐั บาลญีป่ นุ่ ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึง่ มีผล
ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1กรกฎาคม 2556 ผูท้ จี่ ะเข้าประเทศได้นนั ้
จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองก่อนจึง
จะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผูท้ ยี่ ่นื ขอวีซ่ากับทาง
สถานทูตฯ)
ทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ใน
การเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เช่น ตั ๋วเครื่องบิน
ขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารทีจ่ ะต้องใช้ใน
การพิจารณาได้แก่
(1) ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่

(2) สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้
ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศ ญีป่ นุ่ ได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต
เป็ นต้น) (3) ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักใน
ประเทศญีป่ นุ่ (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
(4) กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ นุ่ (สาหรับกรณีการเข้าประเทศ
ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6
เดือน
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั
ต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนของการขอเข้
้
าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการ
พานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ นุ่ มิได้
อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

