MOMENT OF HOKKAIDO

(FIRE WORK)
5วัน 3คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
ชมเทศกาลดอกไม้ไฟริมทะเลสาบโทยะ
เยี่ยมชม หมู่บา้ นไอนุ ชนพืน้ เมืองเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด
ชม “จิ โกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”
นั่งกระเช้ าชมทิวทัศน์ “ภูเขาไฟอุสึ”
ชม โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ ที่ข้ นึ ชื่อที่สดุ ของเมืองฮอกไกโด
เที่ยวชมเมืองที่ข้ นึ ชื่อเรื่องความโรแมนติค โอตารุ
ช้ อปปิ้ งสุดมันส์ท่ี ซู ซูกิโนะ และ JR TOWER
พิเศษ! อิม่ อร่อยกับ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ฮอกไกโด
อาบน้ าแร่ แช่ออนเซ็น เพือ่ สุขภาพ

กาหนดการเดินทาง
18 – 22 สิงหาคม 2560

~1~
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF HOKKAIDO (FIRE WORK) BY TG 5 ว ัน 3 คืน– รห ัสท ัวร์ J4917118

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
21:15
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

23:45

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 (2)

08:30

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

สนามบินชิโตเสะ – หมู่บา้ นไอนุ - จิ โกกุดานิ – นังกระเช้
่
าภูเขาไฟอุสึ
ชมเทศกาลดอกไม้ไฟ !!!!!!

ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ า
เมือ งพร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ...น าท่านเดิน ทางสู่ “หมู่ บา้ นไอนุ ” (Ainu Village) ชนพื้ นเมืองเก่าแก่ของ
เกาะฮ็อกไกโด ชม “บ้ านจาลอง” ของชาวไอนุ โบราณ โดยวัสดุท่ใี ช้ น้ันมาจากธรรมชาติท้งั สิ้น ชม “การแสดง”
และ “ระบาพื้นเมือง” อาทิ การจีบสาว การกล่อมลูก การราในเทศกาลเฉลิมฉลองของเผ่าไอนุ ฯลฯ พร้ อมชม
และ “พิพิธภัณฑ์” ที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ โบราณ และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ต้งั แต่สมัยดึกดาบรรพ์รวมทั้ง
“สุนั ขเผ่ าไอนุ ” ที่ห าดู ได้ ยาก หรื อ เลื อ กเดิ น ชมและเลื อกซื้ อสิน ค้ าแฮนด์ เมดและเครื่ องหนั งของชาวไอนุ
หลั งจากนั้ น น าท่า นชม “จิ โกกุ ด านิ ” หรื อ “หุ บ เขานรก” น าท่านเดิ น ชม “บ่ อโคลนเดื อ ด” ธรรมชาติ ท่ี
กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่ อสัมผัส
กับบ่อโคลนอย่างใกล้ ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้ า ซึ่งแม้ จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้ านก็ให้ ความเคารพนับถือเป็ น
อย่างมากเช่นกัน เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่านนั่ งกระเช้ าสู่ “ภู เขาไฟอุ สึ ” ที่ระเบิ ด มาแล้ วถึ ง 4 ครั้ งในรอบ 100 ปี ให้ ท่า นได้ ช่ื น ชมวิ ว
ทิวทัศน์ ของภูเขาและต้ นไม้ ท่ีถูกปกคลุมไปด้ วยหิ มะสีขาวสะอาดตาในช่ วงฤดู หนาว พร้ อมชมภูเขาไฟโชวะ
หรือโชวะซินซัน หลังจากนั้น นาท่านสู่โรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรั บประทานอาหารคา่ นาท่ านสู่จุดชมเทศกาลดอกไม้ไฟที่
ยิ่งใหญ่ ที่สุ ดที่ แห่ งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด อิ ส ระให้ท่ านได้ชื่ น ชม

~2~
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF HOKKAIDO (FIRE WORK) BY TG 5 ว ัน 3 คืน– รห ัสท ัวร์ J4917118

เก็ บภาพ ความสวยงามของดอกไม้ไฟหลากหลายสีสันและรูปแบบที่ถูกจุดขึ้ นตัดกับท้องฟ้าอย่างคา่ คืน
กว่าร้อยนัด***
ทีพ่ กั : TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**อิสระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้
การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น **

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 (3)

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั :

คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต
ช้อปปิ้ งซู ซูกิโนะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุท่ไี ด้ รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึกเป็ นอันดับ
ต้ นของเมือง มีฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้ างเสร็จในปี 1923 เป็ นคลองที่เกิด
จากการถมทะเล ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้ วนาสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง
แต่ ภายหลั งได้ เลิ ก ใช้ แ ละถมคลองครึ่ งหนึ่ งท าเป็ นถนนหลวงสาย 17 ส่ ว นที่เหลื อ ไว้ ครึ่ งหนึ่ งก็ได้ ทาการ
ปรับปรุงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้ วยอิฐสีแดง เพื่อให้ สามารถเดินเล่นได้ อย่าง
สะดวกสบาย ซึ่ งในช่ วงฤดู หนาวโดยเฉพาะสัปดาห์ ที่สองของเดื อนกุ มภาพั นธ์จะมี การสร้ างบ้ านหิ มะ และ
ตุก๊ ตาหิมะประดับประดา ตลอดทางเดินและจุดเทียนในโคม นา้ แข็งเพื่อให้ แสงสว่างและความสวยงามในอีก
รูปแบบหนึ่งยามค่าคืน นอกจากนั้ น ยังมีการลอยโคมเทียนริ มคลองเพื่ อเพิ่ มสีสันทางการท่องเที่ยวอีกด้ วย
จากนั้ น น าท่านสู่ “พิ พิธ ภัณ ฑ์กล่ อ งดนตรี ” อาคาร เก่ าแก่ สองชั้ น ที่ภ ายนอกถู ก สร้ างขึ้ น จากอิฐแดง แต่
โครงสร้ างภายในทาด้ วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้ างขึ้นในปี 1910 ปั จจุ บันนับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้ เป็ นสมบัติของชาติ...จากนั้น นาท่านชม “โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ” ท่านจะได้
พบกระบวนการเป่ าแก้ ว และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ที า่ นชอบได้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ” ที่ข้ นึ ชื่อที่สดุ ของเมืองฮ็อกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิ
โตะ บิ สกิตที่มีช่ ือที่สุดและเป็ นที่ร้ ูจักกันในหมู่ของผู้ ท่ชี ่ ืนชอบขนม ซึ่งที่น่ี จัดไว้ เป็ นโซน ตั้งแต่ประวัติความ
เป็ นมา รวมทั้งวิธีการทาช็อคโกแล็ต แบบสดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมช็อคโกแล็ตรสชาติด้ังเดิมให้ ได้ เลือกซื้อกัน
อีกด้ วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ย่าน “ซู ซูกิโน่” แหล่งช้ อปปิ้ งอันดับหนึ่งของเมืองซัปโปโร ที่รวบรวมร้ านช้ อป
ปิ้ ง ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านกินดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษบริการท่านด้วยเมนู บุ ฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์ฮอกไกโดอันเลื่องชื่อ
รับประทานได้อย่างไม่อ้ นั ***
MONTEREY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

~3~
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF HOKKAIDO (FIRE WORK) BY TG 5 ว ัน 3 คืน– รห ัสท ัวร์ J4917118

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 (4)

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

ศาลเจ้าซัปโปโร – ทาเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – เจอาร์ทาวเวอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่า นเดิน ทางสู่ “ศาลเจ้าซัป โปโร” ศาลเจ้ า ชิ น โตเก่ าแก่ ของเมือ งฮอกไกโด ถู กสั่งให้ สร้ างในสมัยเมจิ
เนื่องมาจากจักรพรรดิในยุคนั้นต้ องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจ้ าได้ ถูกสร้ างขี้นมาเพื่อเป็ น
การป้ องกันการรุกรานของชาวรัสเซีย นาท่านชื่นชมบรรยากาศของศาลเจ้ าแห่งนี้ท่ปี ลูกต้ นซากุระนานาพันธุ์ไว้
มากมายที่พร้ อมจะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ “ทาเนียบรัฐบาลเก่า” เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้ างด้ วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบ
มาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้ อิฐไปจานวนมากกว่า 2.5 ล้ านก้ อน
ตึกแดงหลังนี้ใช้ เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่
จะย้ ายไปที่ทาการหลังใหม่ เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้ นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลั งตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นใน
ปั จจุ บั น ที่ยังงดงามอยู่ น้ั น ได้ รับ การบู รณะซ่ อ มแซมใหม่ หลั งจากถู กไฟไหม้ เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้ วยความ
สวยงามของสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลื ออยู่เพี ยงไม่ก่ีแห่ ง อาคารหลังนี้จึงได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
สมบัติทางวัฒนธรรมสาคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2512 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “หอนาฬิกา” ซึ่งมีความ
เก่าแก่มากจนได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่ ง หนึ่ง สร้ างตั้งแต่ พ.ศ. 2421 อาคาร
แรกเริ่มเดิมทีใช้ เป็ นฝึ กงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็ นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดใน
ปั จจุ บัน แล้ วสร้ างหอนาฬิกาขึ้น มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปั จจุ บันนี้กย็ ังบอกเวลาได้
อย่ างเที่ ยงตรง ด้ วยความเก่ า แก่ อ ยู่ คู่ กับ เมื อ งซั ป โปโรมานาน จึ งได้ รั บ การขึ้ นทะเบี ยนให้ เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่ งหนึ่ง จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ งที่ “เจอาร์ ทาวเวอร์” เป็ นห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่
และโรงแรมที่สร้ างเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟซัปโปโระ มีร้านค้ ากว่า 600 ร้ าน มีโรงภาพยนต์โรงแรมมีจุดชมวิวที่
ชั้นสูงสุดชั้น T38 ที่น่ีสามารถชมวิวเมืองซัปโปโระได้ 360 องศา วิวกลางคืนงดงามเป็ นพิเศษ
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างเต็มอิ่ม
ทีพ่ กั : MONTEREY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 (5)
สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ
10:30
เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG671
16:30
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
- - - Always with You - - ~4~
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หมายเหตุ :
❖ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
***สาหรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 25 ท่านขึ้ นไป***
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ

18 – 22 สิงหาคม 2560

39,900.-

37,900.-

35,900.-

6,000.-

***กรณีมต
ี ว
๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
13,000.-บาท ***
้
่
***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 1 วัน
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
(วันทำกำรนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
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- การผ่านด่านตรวจคนเข ้าเมือง
เป็ นวิจารณญาณของเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า
เมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได ้รับการอนุญาติให ้เข ้าหรือออกนอกประเทศ
ิ ธิไ์ ม่คน
นัน
้ ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ
-

กรุณาอ่านเงือ
่ นไขในโปรแกรมก่อนชาระมัดจาทุกครัง้

*** การเดินทางในชว่ งเวลาดังกล่าว ตรงกันชว่ งวันหยุด หรือ เทศกาล
อาจจะรถติด คนเยอะ ***
หมายเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือ
คืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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