
 

  

 

 

วันที ่ การ

เดินทาง 

โปรแกรมการเดินทาง อาหาร ที่พัก 

1 XJ620 สนามบินดอนเมือง     

2 BUS สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) -  หมูบานราเมน – 

สวนสัตวอาซาฮยิามา– ออิอน – เมืองอาซาฮิคาวา   

เชา: บนเครื่อง (1) 

กลางวัน: ราเมน 

1,000¥ (2) 

เย็น : อิสระอาหารค่ํา   

ASAHIKAWA 

HOTEL  

หริอเทียบเทา 

3 BUS เมืองบิเอะ - สวนดอกไมชกิิไซโนะโอกะ  – บอน้ําสี

ฟา – ฟุราโน – โทมิตะฟารม – มิตซุยเอาทเลท – 

ซัปโปโร  

เชา: โรงแรม(3) 

กลางวัน: ณ ภัตตาคาร (4) 

เย็น : อิสระอาหารค่ํา   

TMARK 

CITY HOTEL  

หริอเทียบเทา 

4 BUS ผานชมหอนาฬิกาซัปโปโรและศาลาวาการเมืองฮ

อกไกโดหลังเกา (ทําเนียบอิฐแดง)  - โอตารุ - 

คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน้ํา- 

พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงงานเปาแกว- ซัปโป

โรช็อปปง 

เชา: โรงแรม(5) 

กลางวัน: อิสระโอตาร ุ

เย็น : บุฟเฟตยากินคิุปู3

ชนิด(6) 

 

TMARK 

CITY HOTEL  

หริอเทียบเทา 

5 XJ621 สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) - สนามบินดอนเมือง   เชา: โรงแรม(7)  



 

  

 

รายละเอยีดโปรแกรม 

วนัแรก      สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย  

21.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X  

 เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอาํนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกดทัวรแนะนํา

การเดินทาง)  

23.55 น.   ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน  AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620  

  

  

  

  

  

  

  

วนัที่สอง สนามบนิชโิตเซะ(ฮอกไกโด) -  หมูบานราเมน – สวนสตัวอาซาฮคิาวา – ออิอน – เมอืงอาซาฮคิาวา                               

08.40 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาและทําภาระกิจสวนตัวเรียบรอยแลว...       ***สําคัญ!!! ประเทศ

ญี่ปุนไมอนุญาตใหนาํ อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนจะมีโทษจับและ

ปรับ ***  

  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงเกาะฮอกไก

โด 

  เดินทางสู อาซาฮิคาวา หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา ( Asahikawa Ramen Village ) โดยรวบรวมรานรา

เมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวานี้มีรานราเมง 8 รานมาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมูบาน

ราเมนที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเปนมาของหมูบาน

แหงนี้ใหสําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีกดวย 

เทีย่ง อสิระลิม้รสราเมนเลือ่งชือ่ ตามอธัยาศยั  หลากหลายเมนใูหทานเลอืกทาน (ทานละ1,000เยน)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 จากนั้นเดินทางสูสวนสัตวอะซาฮิยามา Asahiyama Zoo  สวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของ

เมืองอะซาฮิกาวา กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจาก

หลากหลายมุมมอง เปนเอกลักษณทีไ่มเหมือนสวนสัตวแหงอื่นๆ  ไฮไลท ไดแก อุโมงคแกวผานสระวาย

น้ําของเหลาเพนกวิน  และโดมแกวขนาดเลก็ที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาปา ผูเขาชมจะ

มองเห็นไดอยางชัดเจน   

 

 

  

 

 

 

 

จากนั้นนําทาน ชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ อิออน จัสโก  ใหทานไดเลือกซื้อของ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ 

ผลไม และหากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย  

ค่าํ   เพือ่ไมเปนการรบกวนเวลาทานอสิระค่าํตามอธัยาศยั    

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วนัที่สาม เมอืงบเิอะ - สวนดอกไมชกิไิซโนะโอกะ  – บอน้าํสฟีา – เมอืงฟรุาโน – โทมติะฟารม – มิตซยุเอาทเลท – 

ซปัโปโร    

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสูเมืองบิเอะ   ชมทุงดอกไมบนถนนสายพาโนรามา สวนชิกิไซ

โนะโอกะ (Shikisai no oka)  เนิน 4 ฤด ูที่มีโรลคุงและ โรลจัง หุนฟาง

ขนาดใหญ สัญลักษณของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยตอนรับ

นักทองเที่ยว ชมดอกไมนานาพันธุ รวมถึงดอกลาเวนเดอร และทุง

ดอกไมหลากส ีที่ไดรบัคํานิยมและคําชมวาจัดสวนไลสีไดสวยงามที่สุด 

ที่นี่มีซอฟทครีมอรอยๆใหไดลิ้มลองกันดวย  

  จากนั้นเดินทางตอ ชมบอน้ํามหัศจรรย Blue pond ที่น้ําในบอเปนสีฟา 

ที่สวยงามของน้ําในบอนี้เกิดจากการสรางเขื่อนขึ้นในบริเวณนั้นเพ่ือให

น้ําทั้งหมดถูกกกัไวไมใหออกจากบอจะไดปองกันการเกิดโคลนถลมจาก

ภูเขาไฟ ความโดดเดนของสีของแมน้ําที่เปนสีฟาอมเขียว เกิดขึ้นจากแร

โคบอลตน่ันเอง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร  

 เดินทางสู เมืองฟูราโน จากนั้นนําทานเที่ยวชม โทมิตะ ฟารม

(Farm Tomita) ซึ่งมีวิวทิวทัศที่สวยงามจากฉากหลังเปนภูเขาโท

กะชิ(Tokachi mountain)  ทุงดอกไมขนาดตางๆ มอียูทั่วเมืองฟูรา

โน(Furano) เปนแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดผูคนใหมาชมความงดงาม



 

  

ของทุงดอกไมแหงนี ้หลังจากนั้นเดินทางไปยัง มิตซุยเอาทเล็ท “Mitsui Outlet” เพลิดเพลินกับการชอป

ปงสินคาแบรนดดังระดับ โลก และแบรนดญี่ปุน เชน MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 

ELLE,CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซือ้กระเปา BALLY, PRADA, 

GUCCI,DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG 

HEUER, AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟช่ัน HUSH PUPPIES, 

SCOTCH GRAIN, SKECHERS,HOGAN ฯลฯ  

ค่าํ   เพือ่ไมเปนการรบกวนเวลาทานอสิระค่าํตามอธัยาศยั    

 

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLE SAPPORO หรอื TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรอื

เทยีบเทา 

  

วนัทีส่ี ่ ผานชมหอนาฬกิาซปัโปโร- ศาลาวาการเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา (ทาํเนยีบอฐิแดง) - โอตาร ุ– คลองโอตา

ร ุ– ถนนซาไคมาจ ิ– นาฬกิาไอน้าํ- พพิธิภณัฑกลองดนตร ี– โรงงานเปาแกว –  ซปัโปโร ชอ็ปปง    

     

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 ผานชม“หอนาฬิกาโบราณ” สถาปตยกรรมสไตลอเมริกันตะวันตก สรางขึ้นในป 

1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทกุชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบงบอก

ความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด  

 นําชม ศาลาวาการเมืองฮอกไกโดหลังเกา (ทําเนียบอิฐแดง) ศาลาวาการเมืองฮ

อกไกโดหลังเกาตั้งอยูอยางโดดเดนเปนสงา เปนอาคารที่กอสราง

จากอิฐจึงเปนที่รูจักดีดวยชื่อเลน ‘ทําเนียบอิฐแดง’ 

นําทานเดินทางสู “เมืองโอตารุ” หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเปนเมือง

ทาสําคัญทางตอนเหนือของญี่ปุน (ในสมัยกอนใชในการขนถาย

สินคา และทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรริ่ง จนไดชื่อวาเปน 

Wales of the North) ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุดวยการสรรสรางอยางลงตัวใน

สไตลยุโรปจากนั้นนําทานเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเกาที่สะทอนบนผิว

น้ําของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันไดอยางลงตัว) 

และทานยังสามารถเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองจากรานคาตางๆ ที่ถูก ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยกอนไดอีก

ดวย  

เทีย่ง อสิระลิม้อาหารทะเลสด ตามอธัยาศยั  หลากหลายเมนใูหทานเลอืกทาน    

 ใหทานเพลิดเพลิน แตที่โอตารุนี้เปนแหงแรกและมีนาฬกิาไอน้าํโบราณที่

ยังใชการไดดี เปนเอกลักษณตั้งอยูดานหนาตึกกับเสียงเพลงจาก 

“พิพิธภณัฑกลองดนตร”ี สงเสียงตอนรับทานตั้งแตกาวแรกทกุ ๆ 15 นาที 

จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเดนอยูหนาอาคารที่ถูกสรางขึ้นนานนับ

ศตวรรษคูกับเมืองโอตารุ ทานจะไดชมวิธีการผลิตกลองดนตรีและเลือกซื้อ

กลองดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแมแตออกแบบกลอง

ดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก และตระการตากับ “โรงงานเปา

แกว” ใหทานชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยูในโลกของ



 

  

จินตนาการ พรอมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑจากแกวเปา ที่สองแสงแวววาวราวคริสตัลราคาแพง แตราคา

กลับยอมเยาหรือจะเลือกเปาแกวดวยฝมือของคุณเองโดยมีผูเชี่ยวชาญคอยชวยเหลือ  

 

 เดินทางสูยานการคา ชอปปงทานูกิโคจิอิสระใหทานชอปปงสินคามากมาย ไมวาจะเปน เครื่องสําอาง, 

เสื้อผาแฟชั่น, กลอง, เกมสและสินคาอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้น ชอปปงที่ ซูซูกิโน รวบรวมรานคาตาง ๆ 

มากมายกวา 200 รานคาเอาไวที่นี่ที่เดียว เที่ยวไดตั้งแตหัวค่ํายันดึก เพราะเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับนัก

ทองราตรี   

 

 

 

 

 

 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLE SAPPORO หรอื TMARK CITY HOTEL 

SAPPORO หรอืเทยีบเทา  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟตปงยางพรอม ขาปูยกัษ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปู

ทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตลญี่ปุน    

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLE SAPPORO หรอื TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรอื

เทยีบเทา 

 

วนัทีห่า     สนามบนิชโิตเซะ – ประเทศไทย (ดอนเมอืง)                         

เชา รบัประทานอาหารเชาแบบบฟุเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม  

สมควรแกเวลา นําทานเดนิทางสู สนามบินชิโตเซะเพื่อผานขั้นตอนการเช็คอนิและรับบัตรโดยสาร 

09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ โดยสายการบิน  AIR Asia X (แอรเอเชยีเอก็ซ) เที่ยวบินที ่XJ621 

15.10 น.  ถึงทาอากาศยานดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

  

หมายเหต ุบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัการเปลีย่นแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษนี้าํมนั ซึง่มกีารผนัผวนอยูตลอดเวลา) สภาพทางการเมอืง

ภยัทางธรรมชาตแิตยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิารและคาํนงึถงึความตองการ ,ความปลอดภยัและ

ประโยชนของลกูคาเปนสาํคญั..... 

 

รหสั กาํหนดการเดนิทาง 

พฤษภาคม - ตลุาคม 2561 

ผูใหญ-เดก็ 

(พกัหองละ 2-3 ทาน) 

เดก็ทารก  

(ไมเกนิ 2 ขวบ) 

พกัเดีย่ว 

HNJS3.11 6 – 10 กันยายน 27,900 7,000 7,900 

HNJS3.12 20 – 24 กันยายน 27,900 7,000 7,900 

HNJS3.13 4 - 8 ตุลาคม  29,900 7,000 7,900 



 

  

 

อัตราคาบริการนีร้วม  

 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เสนทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)  

 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร 

 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเทาในราคาเดียวกนั (หองละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ  

 คารถ-รับสง นําเที่ยวตามรายการพรอมคนขับที่ชํานาญเสนทาง 

 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000.- (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวร คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราคาบริการนีไ้มรวม         

 คาทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกทานละ 4,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก  

 คาอาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจดัให ในรายการทัวร 

 ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 เปอรเซ็นต / ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3 เปอรเซ็นต 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีทีไ่มสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน 

ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาตองการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกดิเหตุจําเปนสุดวิสัย จนไมอาจ

แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของ

หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถกู

ปฏเิสธการเขาประเทศไมวาในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มคนืเงินในทกุกรณ ี 

4. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย  แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ และ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจ

คนเขาเมืองหามผูเดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม

ถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพจิารณา

แลว  ทางบริษัท ฯไมอาจคืนเงินใหทานไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ทั้งบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กอง

ตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมอืงใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พําพักอยูในประเทศ

ไทย 

5. มัคคุเทศกพนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆทัง้สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมอีํานาจของบริษัทฯ กาํกับเทานั้น 

6. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทัง้หมด  

 

 

 



 

  

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่ 

 กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชาํระงวดแรก 15,000  บาท  

 สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 แจงลวงหนาไมนอยกวา 45 วันกอนเดินทาง คืนเงนิมัดจําทั้งหมด 

 แจงลวงหนา 31 – 44 วันกอนการเดินทาง หักคามดัจําตั๋วทานละ 10,000 บาท  

 แจงลวงหนา 16 - 30 วันกอนการเดินทาง หักคาดาํเนินการตางๆ รวมทานละ 20,000 บาท 

 แจงลวงหนา 1- 15 วันกอนการเดินทาง หักคาดําเนนิการตางๆ รวม 100 %  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมกีารคนืเงนิทัง้หมด 

 กรณเีจบ็ปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมใีบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะ

ทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายทีไ่มสามารถเรียกคืนได

คือ  

 คาธรรมเนียมในการมัดจาํตั๋วและอื่นๆทานละ 10,000 บาท  

เอกสารทีล่กูคาตองเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการที่รัฐบาลญี่ปุน ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผูที่จะเขา

ประเทศไดนั้น จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกอนจงึจะสามารถเขาประเทศได 

(เชนเดียวกับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ)  

ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถปุระสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีน่ํามา เชน ตั๋ว

เครื่องบินขากลบั หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาไดแก 

(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน  

(2) สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกดิขึ้นในระหวางทีพ่านักในประเทศ ญี่ปุนได (เชน เงินสด 

บัตรเครดิต เปนตน) (3) ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และ

อื่นๆ)  

(4) กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน  

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน   (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน  

2. กจิกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย แลเขาขายคณุสมบัติการพํานักระยะ

สั้น 

3. ในขั้นตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


