
~ 1 ~ 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

29 ธนัวำคม 2562 – 03 มกรำคม 2563  

31 ธนัวำคม 2562 – 05 มกรำคม 2563  

“หยุดเทศกำลปีใหม่” 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

20:00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้า

หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23:55  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)   สนามบนิชิโตเสะ – หบุเขานรกจิโกกุดาน ิ- หมู่บา้นนนิจาดาเตะ จิไดมูระ 

08:20 ถึง สนามบินชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย...หลังผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อม 

ตรวจเชค็สัมภาระเรียบร้อยแล้ว... น าท่านเดินทางสู่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ชม “บ่อโคลนเดือด” 

ซ่ึงเกดิจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดข้ึนมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพ่ือสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด 

เชิญทา่นเลือกหามุมถูกใจบันทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “จังโกะซีฟู้ด” 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

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

วนัที่สอง 
สนามบนิชิโตเสะ – หบุเขานรกจโิกกดุานิ – หมู่บา้นนินจาดาเตะ จไิดมูระ 

 TOYA MANSEIKAKU HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL 

 
วนัที่สาม 

คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี – ท าเนียบรฐับาล – JR TOWER 
✓ ✓ -    

 PREMIER HOTEL NAKAJIMA PARK SAPPORO OR SIMILAR CLASS    

วนัที่สี ่

 กจิกรรมลานสก ีคโิระโระ สโนว ์เวลิด ์– ซูซูกโินะ 

  PREMIER HOTEL NAKAJIMA PARK SAPPORO OR SIMILAR CLASS    

      “บฟุเฟตป้ิ์งย่าง + ขาปูยกัษ ์เสริฟ์พรอ้มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไ์ม่อ ัน้”  

✓ - ✓ 

วนัที่หา้ 
อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบสัคอยอ านวยความสะดวก) 

 PREMIER HOTEL NAKAJIMA PARK SAPPORO OR SIMILAR CLASS    
✓ - - 

วนัที่หก สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ )  TG671 10.00-15.50 ✓ - - 
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บ่าย น าท่านย้อนยุคสู่หมู่บ้านนินจา “ดาเตะ จิไดมุระ” ศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอะโดะ ในช่วงค.ศ. 

1603-1867 ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร และ เหล่านินจา … อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพ

ความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์อาหารญ่ีปุ่นและนานาชาติ หรือชุด

อาหารพ้ืนเมืองแบบไคเซก ิ 

ทีพ่กั :  TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบัเดียวกนั 

**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้

การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน**  
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)    คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – ท าเนยีบรฐับาล – JR TOWER 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับ 

 ต้นของเมือง มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง อสิระเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย  

 จากน้ันน าท่านสู่ “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี” อาคารเก่าแก่สองช้ัน ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้ นจากอิฐแดง แต่

 โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสร้างขึ้ นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

 เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ 
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  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “ปลาฮอกเกะย่าง” 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ท าเนียบรฐับาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลังด้วย

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังน้ีจึงได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2512 … จากน้ันน าท่านสู่ “JR TOWER” เป็นตึกที่สูง

ที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์

อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิคส์, ร้าน100 เยน, ร้าน 

UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอางอาคาร JR 

TOWER มีจุดชมวิวต้ังอยู่ที่ช้ัน 38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเหน็ทิวทศัน์เหนือเมือง

ซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน (ไม่รวมตัว๋ข้ึนจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1,000 เยน) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงและเลอืกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 

ทีพ่กั :  PREMIER HOTEL NAKAJIMA PARK SAPPORO หรือเทียบเท่า ระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)  กิจกรรมลานสกี  คิโระโระ สโนว ์เวิลด ์(ไม่รวมอุปกรณ)์ – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโน่ 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

          น าท่านสู่ “คิโระโระ สโนว ์เวิลด”์  ลานสกีบนเกาะฮอกไกโดในฤดูหนาวที่น่ีคือลานสกีขนาดใหญ่และมี

ช่ือเสียงระดับโลกให้ได้สนุกสนานกับกิจกรรมและกีฬาฤดูหนาวมากมาย เช่น สกี สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิล 

หรือถ้าไม่อยากเล่นสก ีกส็ามารถเดินเล่น เทรค็กิ้ง ลุยหิมะเพ่ือชมธรรมชาติของขุนเขาและแมกไม้รอบๆได้  

 ***ค่าบริการโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณส์กี ราคา 5,500.-เยน / 2. เช่าอุปกรณส์โนวบ์อร์ด ราคา 5,500.-เยน  

 3. เช่าชดุ ประกอบดว้ยเสื้ อ กางเกง ถุงมอื หมวกและแว่นตา ราคา 5,500.-เยน*** 
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*** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ใหทุ้กท่านเพลดิเพลินกับการเล่นสกี*** 
 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “เมืองซัปโปโร” เมืองใหญ่ของฮอกไกโดที่ผสมผสานความเป็นเมืองและ

ธรรมชาติไว้ด้วยกนั เพ่ือน าทา่นสู่ย่านช้อปป้ิง “ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปป้ิงอนัดับหน่ึงของเมืองซัปโปโร ที่รวบรวม

ร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสนิค้า ร้านกนิดื่ม และอื่นๆ อกีมากมาย อสิระให้ทา่นช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์สไตล์ป้ิงย่าง และเมนูบุฟเฟต์ปูยักษ์ฮอกไกโดอัน

เล่ืองช่ือ ปูทาราบะ ปูสุไวปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอยนางลม หอยเม่น กุ้งทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซา

มอน ของหวาน เคก้หนา้ต่างๆ มมุเครือ่งดืม่ซอฟดร้ิงและแอลกอฮอลใ์หท่้านไดร้บัประทานอย่างไม่อัน้*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ทีพ่กั  PREMIER HOTEL NAKAJIMA PARK SAPPORO หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)  อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสัคอยอ านวยความสะดวก) 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงหรือท่องเทีย่วตามย่านดงัต่างๆของฮอกไกโด 

โดยการนัง่รถไฟ JR / SUBWAY (ไม่รวมค่ารถไฟ) สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 
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 “หอนาฬิกา” ซ่ึงมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสญัลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างตั้งแต่ 

พ.ศ. 2421 อาคารแรกเร่ิมเดิมทีใช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปล่ียนมาเป็น

มหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาข้ึน มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึง

ปัจจุบันน้ีกยั็งบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการข้ึน

ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอกีแห่งหน่ึง 

 “ศาลเจา้ซปัโปโร” ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด ถูกสั่งให้สร้างในสมัยเมจิ เน่ืองมาจากจักรพรรดิ

ในยุคน้ันต้องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจ้าได้ถูกสร้างขี้นมาเพ่ือเป็นการป้องกันการรุกราน

ของชาวรัสเซีย น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของศาลเจ้าแห่งน้ีที่ปลูกต้นซากุระนานาพันธุ์ไว้มากมายที่พร้อมจะ

ออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร 

 “โอโดริปารค์” หรือ “โอโดริ โคเอ็น” ที่เป็นทั้งสวนและถนนที่ตัดผ่านย่านใจกลางเมืองจากตะวันออกไป

ตะวันตก ถือเป็นหน่ึงในถนนที่มีเสน่ห์และมีชีวิตชีวาที่สุดในญ่ีปุ่น และเป็นสถานที่จัดเทศกาลหิมะได้อย่าง

งดงามอลังการและเก่าแก่ที่สดุแห่งหน่ึงของโลกในช่วงฤดูหนาว 

 “ตรอกราเมง หรือ ราเมงโยโกโชะ” เป็นศูนย์รวมร้านราเมงที่ข้ึนช่ือว่าอร่อยที่สุดในซัปโปโร มาตั้งร้านอยู่

รวมกนัในตรอกแคบๆ แต่ละร้านมีเมนูเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ให้ลูกค้าได้เลือกชิม ไม่ว่าจะเป็นราเมงต้น

ต ารับซุปมิโซะ ราเมงซุปน า้ข้น และหลายหลายรสชาติให้เลือกรับประทานกนั  

 “มิตซุย เอาทเ์ล็ต พารค์” เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด เร่ิม

เปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2012 มีทั้งแบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดังๆมากมาย 

กว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีอีกด้วย และด้านในยังจะมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่น่ัง ที่มีเมนู

ขึ้นช่ือๆท้องถิ่นให้ชิม แถมยังมีร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจ าฮอกไกโดให้ได้

ซ้ือของติดไม้ติดมืออกีด้วย 

 อิสระอาหารกลางวัน/อาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง 

 ทีพ่กั  PREMIER HOTEL NAKAJIMA PARK SAPPORO หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6)    สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 

10:00  ออกเดินทางจากสนามบนิชิโตเสะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG671 

15:50  ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 
 

- - - Always with You - - - 
 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิ่งของผดิกฎหมายหรือ

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 

 

 

 

 

 



~ 7 ~ 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 

มีเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่ำนละ 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 

31 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 63 
59,900.- 56,900.- 53,900.- 12,000.- 

 

***กรุป๊คอนเฟริม์ออกที ่25 ทา่น สอบถามขอ้มลูส ารองทีน่ัง่ไดท้ีฝ่า่ยขายบรษิทัทวัรใ์กลบ้า้นทา่น*** 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 22,000.-บาท*** 

***กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 2 ป  ททารก  ราคา 9,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน/ทา่น/ทรปิ หรอื 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- 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. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%    

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จ านวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)  

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 
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 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 


