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ก าหนดวันเดินทาง 

วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ  
21.00 น.   พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2  เคาน์เตอร์ D  สายการบิน  

 ไทย  ทีมงานจะคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึน 

 เคร่ือง 

23.45 น. เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย  
                         เท่ียวบินท่ี  TG670 
 

วนัทีส่อง  สนามบินชิโตเชะ – หมู่บ้านไอนุ – หุบเขานรก – ภูเขาไฟโชวะ – 
                         น่ังกระเช้าภูเขาไฟอสึุ – ฟาร์มหมสีีตาล – ออนเซ็น 

08.00 น.      เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากผา่นขั้นตอน 
 ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านไอนุ เป็นพิพิธภณัฑซ่ึ์ง 
 ตั้งอยูท่ี่ริมฝ่ังทะเลสาบ POROTOเปิดใหค้นทัว่ไปเขา้ชม ชีวิตความเป็นอยู ่  
 ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมของชนเผา่ไอนุ 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

วัน โปรแกรม อาหาร โรงแรม 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ  -/-/-  
2 สนามบนิชโิตเช่ะ – หมู่บ้านไอนุ – หุบเขานรก – ภูเขาไฟโช

วะ – น่ังกระเช้าภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน า้ตาล – ออนเซ็น  
 

-/L/D 
 

RUSUTSU HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี  – โรง
งานชอ็คโกแล็ต – ชอ็ปป้ิงทานุกิโคจ ิ 

B/L/D 

ขาปูยักษ์ 
SAPPORO GRAND HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 ตกึรัฐบาลเก่า – ตลาดเช้า –สวนโอโดริ – หอนาฬกิา – ศาล
เจ้าฮอกไกโด – RERA OUTLET 

B/L/D ANA CHITOSE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบนิชโิตเซ่ =>กรุงเทพฯ B/-/- - 
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หุบเขานรก ซ่ึงเป็นปล่องภูเขาท่ีเกิดจากการระเบิดของ 
 ภูเขาไฟ (เส้นผา่ศูนยก์ลาง 45m) มีช่องลมท่ีพุ่งออกจ านวนมาก และรอบๆบริเวณ 
 นั้นมีบ่อน ้าร้อนบางแห่งท่ีเดือดปุดๆพุ่งพล่านออกมาดูน่ากลวั จึงถูกตั้งช่ือว่าหุบ 
 เขานรกจิโกะคุดานิ  น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ หรือท่ีเรียกกนัว่า “โชวะ  
 ชินซัง” ภูเขาไฟลูกเลก็ท่ีเกิดใหม่ล่าสุดเม่ือปี 1944 นบัเป็นปรากฏการณ์  
 ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะ 
 อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งใหม่     พเิศษ! น าท่านน่ังกระเช้าชมปากปล่องภูเขา 
 ไฟอสึุ (ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศท าใหไ้ม่สามารถข้ึนกระเชา้ได ้ 
 ทางเราจะขออนุญาตน าท่านไปท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนแทน) ภูเขาไฟอสึุ ลูกนีเ้ป็น 
 ภูเขาไฟทีท่ าให้เกดิทะเลสาบโทยะขึน้มา จากหลกัฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ีมีการ 
 ปะทุข้ึนมาทุกๆ 20 - 50 ปี ดงันั้นจึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพื้นท่ี 
 แถบน้ีอยา่งต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปาก 
 ปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยข้ึนมาตลอดเวลา จากนั้นน าท่านไปยงั  
 ฟาร์มหมสีีน า้ตาล ซ่ึงเป็นสถานท่ีอนุรักษห์มีสีน ้าตาลพนัธ์ซ่ึงหาดูไดย้ากใน  
 ปัจจุบนัจะพบเห็นบนเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินของรัสเซีย 
 เท่านั้น 
เยน็  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

 อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั หรือท่านใดท่ีตอ้งการแช่ออนเซ็นก็  

 สามารถลงไปแช่ท่ีหอ้งออนเซ็นได ้โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มเติม  

 พกัที่: RUSUTSU RESORT หรือเทยีบเท่า 

วันที่สาม โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี –- โรงงานช็อคโกแล็ต –  

 ช็อปป้ิงทานุกิโคจิ 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม  
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร และ  

 บางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นท่ีลาดต ่าของภูเขาเทง็งุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดู 

 หนาวท่ีมีช่ือเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร  

 ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็น 

 ร้านอาหารเรียงรายอยู ่บรรยากาศในยามเยน็สุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ีสร้าง 

 เม่ือปี 1923 โดยสร้างข้ึนจากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่าย 

 สินคา้มาเก็บไวท่ี้โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท า 

 ถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้าง  

 ถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  “พพิธิภณัฑ์ 

 กล่องดนตรี” ใหท่้านไดท่้องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ท่ีแสน  

 อ่อนหวานไดอ้ยา่งอิสระ 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตชอ็กโกแลตอิชิยะ โรงงานตั้งอยูใ่นสวน Shiroi 
Koibito ภายในสวนแห่งน้ี ประกอบไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และ
โรงงานชอคโกแลตท่ีมีช่ือเสียง ท่ีโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแห่งน้ี ท่านสามารถชม
อุปกรณ์การผลิตยคุแรกเร่ิมแบบจ าลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิม
และเลือกซ้ือชอ็กโกแลตหรือไอศครีมแบบต่างๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไก
โด และท่ีน่ียงัสามารถชมการผลิตคุกก้ีสอดใส้ชอ็คโกแลตซ่ึงถือว่าเป็นของฝากท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของฮอกไกโดดว้ย นอกจากนั้นยงัสามารถลองท าคุกก้ีเองไดด้ว้ย จากนั้น
น าท่านเดินทางไปช็อปป้ิงท่ี ทานุกโิคจิเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงอาเขตบนถนนมีร้านคา้ต่อ
เรียงรายกนัไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเป็นอยา่งมาก เช่นร้านขายยา 
ร้านคา้ปลอดภาษี และร้านเก่าแก่ท่ีขายคิโมะ เป็นตน้  

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ขาปูยกัษ3์ชนิด+เบียร์สดไม่อั้น 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 



 

5 
HCG_HOKKAIDO SUPER PREMIUM 
 

  พกัท่ี: SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี    ตกึรัฐบาลเก่า – ตลาดเช้า – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา –  

                  ศาลเจ้าฮอกไกโด – RERA OUTLET 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

 จากนั้น าท่านเดินทางชม ตึกรัฐบาลเก่า ซ่ึงเป็นท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ   
 อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญ่ีปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง เป็นอาคารในสไตลนี์โอ 
 บาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์  
 สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ซ่ึงเป็นอิฐท่ีท าจากซิ 
 โรอิชิและโทโยชิร่า ท่ีเป็นหมู่บา้นใกล ้ๆ เมืองซปัโปโรอาคารท่ีเห็นในปัจจุบนั 
 อยา่งงดงามนั้น เป็นอาคารท่ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลงัจากถูกไฟไหม ้
 เม่ือปี พ.ศ.2454 ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกท่ีเหลืออยู่ 
 เพียงไม่ก่ีแห่ง อาคารหลงัน้ีจึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรม 
 ส าคญัของชาติเม่ือปี พ.ศ.2512 และยงัใชง้านรับรองแขกเมืองท่ีมาเยอืนอยู ่  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้า ใหท่้านไดช้มตลาดคา้ปลาของเมืองฮอกไกโด  
 และวิถีชีวิตของผูค้นในฮอกไกโด น าท่านชม สวนโอโดริ ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองท่ี 
 ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกและกวา้งไปจนถูกฝ่ังตะวนัตกของตวัเมืองเป็น  
 สวนสาธารณะท่ีแบ่งตวัเมืองเป็นซีกเหนือใต ้มีถนนตดัผา่นเป็นช่วงๆ ภายในมี 
 สวนไมด้อกไมป้ระดบัปลูกไวง้ดงามรวมทั้งน ้ าพุ และงานประติมากรรม  
 กลางแจง้ตั้งไวใ้หช้มสลบักบัมา้นัง่ท่ีมีใหเ้ลือกนัง่พกัผอ่น 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ หอนาฬิกา ตวัอาคารและหอนาฬิกาสร้างข้ึนจากไม ้ออกแบบ 
 และบริจาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลงัจากท่ีมีการสร้างเมืองซบั 
 โปโร ท าใหจ้ดัเป็นอาคารท่ีเก่าแก่หลงัหน่ึงในเมืองตวันาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881  
 จากบริษทั E. Howard & Co. เมือง Boston จากนั้นน าท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด  
 สักการะเทพเจา้ผูป้กปักรักษาเกาะฮอกไกโดเพื่อความเป็นเป็นศิริมงคล 
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เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  พกัท่ี: ANA CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า   สนามบนิชิโตเซ่– กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 
  ไดเ้วลาอนัเป็นสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติชิโตเซะ 
10.55  น.    เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG671 
16.11 น.    เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

อัตราค่าบริการ 
 

 

กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 20,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมดั จําทัง้หมด คา่

ทวัร์สว่นท่ีเหลือ กรุณาชําระ 15 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ึ น้อยู่ กับการ

เปล่ียนแปลงของอัตรแลกเปล่ียน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่

ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ

ค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง 
2. คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักผัูใ้หญ่ 
2 ท่านมีเตียงเสริม 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

5-9 พ.ย. 58 46,900.- 46,900.- 45,900.- 44,900.- 8,000.- 
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4. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทย, หนงัสือเดนิทางเลม่สีเหลืองของคนจีนและ คา่แจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับท่านท่ีถือตา่งด้าว 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 
3. คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัม 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าทปิไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่าน (ลูกค้า)  

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี ้
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทัง้หมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็น สดุวิสยั จนไมอ่าจแก้ไขได้ และ
จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุ
สดุวสิยับางประการเช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏเิสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

4. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย  แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของ
สายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความ
สะดวกของผู้เดนิทางเป็นสําคญั และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเน่ืองจากมีสิ่ง
ผดิกฎหมายหรือสิง่ของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ 
ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพจิารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน   
รวมทัง้บริษัท ฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ 
คนตา่งด้าวท่ีพําพกัอยู่ในประเทศไทย 

5. มคัคเุทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษัท ฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านัน้ 

6. เม่ือท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด  

เง่ือนไขการช าระเงนิ  :กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
การยกเลิก :   กรุณาแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย 45 วนัทําการ มฉิะนัน้ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจําทัง้หมด 
หมายเหตุ :  รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ

ปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัท่ีสดุ ทางบริษัท ฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ
ญ่ีปุ่ น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชาต ิและยกเลกิเท่ียวบนิ ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ท่านได้ ไมว่า่จํานวนทัง้หมด หรือ 
บางสว่น 
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บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการ
บนิ ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงนิสกุลเยน 

**เนื่องจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี * 

ลูกคา้ที่เดนิทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ค. 56 เป็นตน้ไปซึ่งไมต่อ้งทาํวีซ่า แต่ท่านจะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้

เมอืงก่อนจึงจะสามารถเขา้ญี่ปุ่ นได ้ จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเป็นเวลาไมเ่กิน 

15 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ ธุรกิจ 

โดยมีเอกสารท่ีจะตอ้งยื่นในขัน้ตอนการเขา้เมือง เพื่อยนืยนัคุณสมบติัการเขา้ญี่ปุ่น มีดงัน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น 

2. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พาํนกัอยู่ในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด บตัรเครดติ 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ 

4. กาํหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

คุณสมบตัิการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรบักรณีเขา้ญี่ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างนอ้ย 6 เดอืน 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตัิการพาํนกัระยะส ัน้ 

3. ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไมม่ปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่าย

คุณสมบตัิที่จะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


