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ก าหนดวันเดินทาง 

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

  ไทย  ทีมงานจะคอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึน

  เคร่ือง 

23.45 น. เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  
  TG670 
 

วนัทีส่อง  สนามบินชิโตเชะ – หมู่บ้านนินจา – หุบเขานรก – ภูเขาไฟโชวะ – น่ังกระเช้า  
  ภูเขาไฟอสึุ – ฟาร์มหมสีีน า้ตาล  
08.00 น.      เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากผา่นขั้นตอน
  ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านนินจา เป็นหมู่บา้น 
  จาํลองท่ีสร้างในพื้นท่ีกวา้งขวาง แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นซา

วัน โปรแกรม อาหาร โรงแรม 

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

วะ – น่ังกระเช้าภูเขาไฟอุสี – ฟาร์มหมีสีน า้ตาล 
 

-/L/D 
 

TOYASUN HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่า
แก้ว – โรงงานชอ็คโกแล็ต – ศาลเจ้าฮอกไกโด 

B/L/D 

ขาปูยักษ์ 
ROYTON SAPPORO 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 FREE DAY -/-/- 
D.1000 

ROYTON SAPPORO 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบนิชโิตเซ่ =>กรุงเทพฯ B/-/- - 
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  มุไรในยคุสมยัโบราณ มีการสร้างท่ีพกัอาศยัของซามุไรเลียนแบบในสมยันั้นมี
  ถึง 94 หลงัดว้ยกนั หมู่บา้นนินจานอกจากน้ียงัมีการแสดงอ่ืนๆท่ีน่าสนใจใหท่้าน
  ไดช้มกนัอีกดว้ย 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หุบเขานรก ซุ่งเป็นปล่องภูเขาท่ีเกิดจากการระเบิดของ
  ภูเขาไฟ (เส้นผา่ศูนยก์ลาง 45m) มีช่องลมท่ีพุ่งออกจาํนวนมาก และรอบๆบริเวณ
  นั้นมีบ่อนํ้าร้อนบางแห่งท่ีเดือดปุดๆพุ่งพล่านออกมาดูน่ากลวั จึงถูกตั้งช่ือว่าหุบ
  เขานรกจิโกะคุดานิ  นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ หรือท่ีเรียกกนัว่า “โชวะ 
  ชินซัง” ภูเขาไฟลูกเลก็ท่ีเกิดใหม่ล่าสุดเม่ือปี 1944 นบัเป็นปรากฏการณ์ 
  ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะ
  อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งใหม่     พเิศษ! น าท่านน่ังกระเช้าชมปากปล่องภูเขา
  ไฟอสึุ (ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศทาํใหไ้ม่สามารถข้ึนกระเชา้ได ้
  ทางเราจะขออนุญาตนาํท่านไปทาํกิจกรรมอยา่งอ่ืนแทน) ภูเขาไฟอสึุ ลูกนีเ้ป็น
  ภูเขาไฟทีท่ าให้เกดิทะเลสาบโทยะขึน้มา จากหลกัฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ีมีการ
  ปะทุข้ึนมาทุกๆ 20 - 50 ปี ดงันั้นจึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพื้นท่ี
  แถบน้ีอยา่งต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปาก
  ปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยข้ึนมาตลอดเวลา จากนั้นนาํท่านไปยงั 
  ฟาร์มหมสีีน า้ตาล ซ่ึงเป็นสถานท่ีอนุรักษห์มีสีนํ้าตาลพนัธ์ซ่ึงหาดูไดย้ากใน 
  ปัจจุบนัจะพบเห็นบนเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินของรัสเซีย
  เท่านั้น 
 
เยน็  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  
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  อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั หรือท่านใดท่ีตอ้งการแช่ออนเซ็นก็ 

  สามารถลงไปแช่ท่ีหอ้งออนเซ็นได ้โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆเพิ่มเติม  

  พกัที่: TOYASUN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

วันที่สาม โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้วคิตะอิ

  ชิ - โรงงานช็อคโกแล็ต – ศาลเจ้าฮอกไกโด 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม  

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสาํคญัสาํหรับซปัโปโร และ 

  บางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นท่ีลาดตํ่าของภูเขาเทง็งุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดู

  หนาวท่ีมีช่ือเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 

  ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็น

  ร้านอาหารเรียงรายอยู ่บรรยากาศในยามเยน็สุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ีสร้าง

  เม่ือปี 1923 โดยสร้างข้ึนจากการถมทะเล เพื่อใชส้าํหรับเป็นเส้นทางการขนถ่าย

  สินคา้มาเก็บไวท่ี้โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อทาํ

  ถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้าง 

  ถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  ท่านสามารถ

  เดินชม “โรงเป่าแก้วคติะอชิิ” และ “พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี” ใหท่้านไดท่้องไป

  ในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ท่ีแสนอ่อนหวานไดอ้ยา่งอิสระ 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตชอ็กโกแลตอิชิยะ โรงงานตั้งอยูใ่นสวน 
Shiroi Koibito ภายในสวนแห่งน้ี ประกอบไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ี
ระลึก และโรงงานชอคโกแลตท่ีมีช่ือเสียง ท่ีโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแห่งน้ี 
ท่านสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเร่ิมแบบจาํลองของโรงงานและขั้นตอน
การผลิต พร้อมทั้งชิมและเลือกซ้ือชอ็กโกแลตหรือไอศครีมแบบต่างๆ ซ่ึงผลิต
จากนมสดของเกาะฮอกไกโด และท่ีน่ียงัสามารถชมการผลิตคุกก้ีสอดใส้ชอ็คโก
แลตซ่ึงถือว่าเป็นของฝากท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮอกไกโดดว้ย นอกจากนั้นยงั
สามารถลองทาํคุกก้ีเองไดด้ว้ย จากนั้นนาํท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด สักการะเทพ
เจา้ผูป้กปักรักษาเกาะฮอกไกโดเพื่อความเป็นเป็นศิริมงคล 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ขาปูยกัษ3์ชนิด+เบียร์สดไม่อั้น 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  พกัท่ี: ROYTON SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี    FREE DAY 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม  

  อิสระเตม็วนัให้ท่านได้เดนิทางท่องเท่ียว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปป้ิงได้อย่างเตม็อิ่ม  

  หรือถ้าหากท่านต้องการท่ีจะสมัผสัเมืองซปัโปโรแบบมมุสงูๆ ก็ต้องเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของ

  เมืองจากระดบัความสงูถึง 160 เมตร (ไมร่วมตัว๋ขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานท่ี 

  ดงึดดูใจท่ีรวมทัง้ห้างสรรพสนิค้าศนูย์การค้าและโรงแรมไว้ด้วยกนั JR TOWER อยู่ตดิกบัสถานีรถไฟ 

  JR และรถไฟใต้ดนิ ซึ่งเป็นจดุเร่ิมต้นในการท่องเท่ียวหรือการเลือกซือ้สนิค้า 
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ท่านสามารถนัง่รถรางชมเมืองซปัโปโระ ด้วยตวัเอง แหลง่ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ สามารถเลือกเท่ียวได้ใน 1 วนั   หาข้อมลู

เพิม่เติมได้ท่ี..  http://www.japan-guide.com/e/e5300.html  

-ตกึรัฐบาลเก่า                       - ช้อปป้ิงสึสึกิโนะ                         - ตลาดปลายามเช้า 

-หอนาฬิกา                            - ช้อปป้ิง JR TOWER                - สวนสัตว์มารุยามะ 

-โรงงานเบียร์ซัปโปโระ           - ร้านร้อยเยน                             - จุดชมววิบนเขาโอคุระ 

-สวนโอโดริ                           - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ  -หอคอย ทีวีทาวเวอร์              

- ตรอกราเมน                           - ภูเขาโมอิวะ 

เทีย่ง/เยน็ อสิระอาหารเทีย่งและเยน็ เพ่ือให้ท่านได้ช็อปป้ิงและเทีย่วชมเมืองอย่างเต็มที่ 

  พกัท่ี: ROYTON SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันที่ห้า สนามบนิชิโตเซ่– กรุงเทพฯ 

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

 

 

กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 20,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมดั จํา

ทัง้หมด คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาชําระ 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับการ

เปล่ียนแปลงของอัตรแลกเปล่ียน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มัน ซึ่งมีการผันผวน

อยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภยัทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ

และค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรับ

ท่านที่ถือต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่าน (ลูกค้า)  

หมายเหตุ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุํ่ากวา่12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน 

เด็กอายตุํ่ากวา่ 12 ปี พกักผัูใ้หญ่ 
2 ท่านมีเตียงเสริม 

เด็กอายตุํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

12-16 พ.ย. 58 44,900.- 44,900.- 43,900.- 42,900.- 7,000.- 

19-23 พ.ย. 58 44,900.- 44,900.- 43,900.- 42,900.- 7,000.- 
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1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสยั จน
ไม่อาจแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือ
ความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณ ี 

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ํารองที่นั่งบน
เคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั และ 
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ
ส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 
หรือ ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   รวมทั้งบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศ
ไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พาํพกัอยูใ่นประเทศไทย 

5. มคัคุเทศก ์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั ฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

6. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรง
กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุ
ไวโ้ดยทั้งหมด  

เง่ือนไขการช าระเงิน  :กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 
วัน 
การยกเลิก :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินมดัจาํทั้งหมด 
หมายเหตุ :  รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทั ฯ จะคาํนึงถึง

ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อ
การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
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เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และ
ยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ 
สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 
**เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณ ี* 

ลูกคา้ที่เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ตั้งแต่วนัที่ 1 ก.ค. 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งทาํวซ่ีา แต่ท่านจะตอ้งผา่นการ

พจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ญี่ปุ่ นได ้ จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศ

ญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่

การท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือ ธุรกิจ 

โดยมีเอกสารที่จะต้องย่ืนในข้ันตอนการเข้าเมือง เพ่ือยืนยันคุณสมบัติการเข้าญีปุ่่ น มีดังนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น 

2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งที่พาํนกัอยูใ่นประเทศญี่ปุ่ นได ้

เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณเีข้าญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติั

การพาํนกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้

เขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


