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ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ จดุชมวิวทะเลสาบโซโระ 

สมัผสัความคลาสสิคของเมืองโจซงัเค ช้อปกระหน า่ย่านทานูกิโคจิ  

พิเศษ บฟุเฟ่ต์ป ู3 ชนิดและแช่ออนสไตลญี์ปุ่่ น 2 คืนเตม็ 

 อ่ิมอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตปู์ 3 ชนิด   

ปูซูไว ทาราบะ ปูขน 

 

13 – 17 ตลุาคม 2560 

ราคา 47,900 

 

TG 670   23.45 – 08.30  

TG 671   10.30 – 15.30 

 HOKKAIDO JOZANKEI 5D3N  
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วนัท่ี รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือทียบเท่า B L D 

1 กรุงเทพ – สนามบินชิโตเซ่     

2 
สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บา้นไอนุ – ภูเขาโชวะ (นัง่กระเชา้) – 

ฟารม์หมี – จุดชมวิวทะเลสาบโซโระ (ถา่ยรปู) - นิเซโกะ 
 

  

THE GREEN LEAF NISEKO 

VILLAGE หรือทียบเท่า 

3 

นิเซโกะ - เขื่อนโฮเฮเคียว – ชมใบไมเ้ปล่ียนสีสะพานแขวนฟู

ตามิ - น ้าตกชิไรโตะ โน ทาคิ – KAPPA DAIO – IWATO 

KANNONDO –  โจซงัเค 
   

JYOZANKEI VIEW HOTEL  

หรือทียบเท่า 

4 
โจซงัเค - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน ้า – พิพิธภณัฑก์ล่อง

ดนตรี –  พิพิธภณัฑช็์อกโกแลต – ย่านทานูกิโคจ ิ- ซปัโปโร    

APA HOTEL & RESORT 

SAPPORO  

5 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – กรุงเทพฯ 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20.00  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

23.45  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 

 

 
 

08.30 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนพื้นเมอืงบนเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่ น นัก

คน้คว้าเชื่อว่าชาวไอนุมเีชือ้สายคอเคซอย หรอืชาวผวิขาว ซึง่เป็นคนละเชือ้สายกบัชาวญี่ปุ่ นส่วน

ใหญ่ ทฤษฏทีีว่่านี้มาจากรปูลกัษณ์ของชาวไอนุทีเ่ป็นแบบผสมระหว่างชาวยุโรปและชาวเอเซยี แต่

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

DAY 2 
สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – ภเูขาโชวะ (นัง่กระเช้า) – ฟารม์หมี –                            

จดุชมวิวทะเลสาบโซโระ (ถ่ายรปู) - นิเซโกะ 
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หลงัจากการทดสอบทางดเีอ็นเอแล้วพบว่า ชาวไอนุไม่มเีชอืสายชาวคอเคซอย รายงานบางฉบบั

กล่าวว่าชาวไอนุอยู่ในประเทศญี่ปุ่ นมานานกว่าชาวญี่ปุ่ น และในต านานของชาวไอนุนัน้กไ็ดก้ล่าว

ว่า "ชาวไอนุอยู่ที่นี่หลายแสนปีก่อนที่บุตรแห่งพระอาทติยจ์ะมา" มหีลายทฤษฏกีล่าวถงึต้นก าเนิด

ของชาวไอนุ หากแต่ความจรงิในเรื่องนี้ยงัคงคลุมเครอือยู่มาก ไม่สามารถบอกไดว้่าชาวไอนุมาจาก

ไหน อยูท่ีน่ี่อยูแ่ลว้หรอืไม ่แลว้สบืเชือ้สายมาจากใคร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาอุส ึเพื่อชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่

เกดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น

ภูเขาโชวะดงัที่เหน็อยู่ ปัจจุบนัภูเขาโชวะ อยู่ในการดูแลของรฐับาลญี่ปุ่ นในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง

ธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี้บรเิวณเชงิเขายงัเป็น ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้าตาล ซึ่งเป็นหมี

พนัธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจบุนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิและหมูเ่กาะครูนิเท่านัน้ 

จากนัน้น าท่านเปลีย่นบรรยากาศเดนิทางสู่ จดุชมวิวไซโระ ชมทศันียภาพอนังดงามแบบพาโนรา

มา ทีจ่ะใหท้่านสมัผสัความงดงามแบบกวา้งไกลสุดสายตา ไปพรอ้มกบัความงามของของทะเลสาบ

โทยะภูเขาอุสุ โชวะชินซัง อีกทัง้เกาะน้อยใหญ่ มากมายอิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจตาม

อธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั นิเซโกะ ณ THE GREEN LEAF NISEKO VILLAGE หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสมัผสักับการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืที่เรยีกกันว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 3 
นิเซโกะ - เขือ่นโฮเฮเคียว – ชมใบไม้เปลีย่นสีสะพานแขวนฟตูามิ – น ้าตกชิไรโตะ โนะ ทาคิ –         

KAPPA DAIO – IWATO KANNONDO – โจซงัเค 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโจซงัเค เป็นเมอืงที่มแีหล่งออนเซน็ขึน้ชื่อทีสุ่ดในฮอกไกโด เพราะไม่ไกล

จากซปัโปโร มทีีพ่กัสวยงามท่ามกลางธรรมชาต ิโดยเฉพาะช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ีผู้คนจะนิยมไปเดนิ

เขาชมธรรมชาตกินัอยา่งคบัขัง้   

น าท่านสู่ เข่ือนโฮเฮเคียว สมัผสัความยิง่ใหญ่ของเขื่อนคอนกรตีโค้งมคีวามสูงถึง 102.5 เมตร 

สร้างเสรจ็สมบูรณ์ในปีค.ศ.1972 โดยมจีุดประสงค์เพื่อบรหิารจดัการน ้าของแม่น ้าโฮเฮและผลติ

กระแสไฟฟ้า เขื่อนนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของเมอืง อีกทัง้ยงัเป็นจุดชมใบไม้

เปลีย่นสใีนฤดใูบไมร้ว่งทีข่ ึน้ชื่ออยา่งมากอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่าน ชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีสะพานแขวนฟูตามิ ซึ่งเป็นสะพานสแีดงสด ถูกสร้างเป็น

ทางข้าม แม่น ้าโทโยฮิระ ซึง่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 

ทีน่ี่ถอืว่า ตดิ 1 ใน 5 สถานทีย่อดฮติทีสุ่ดในการดใูบไมเ้ปลีย่นของเกาะฮอกไกโด (การเปลีย่นสขีอง

ใบไมข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านชมความงดงามราวภาพวาดกบั น ้าตกชิไรโตะ โนะ ทาคิ ซึ่งเป็นน ้าตกขนาดเล็ก 

น ้าทีไ่หลมานัน้ไหลจากโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานน ้าทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในฮอกไกโด 

ช่วงต้นฤดูรอ้นเมื่อธรรมชาตเิริม่เปลีย่นเป็นสเีขยีวจนถงึฤดูใบไมร้่วง สถานที่แห่งนี้จะเป็นทีน่ิยมที่

คุณสามารถชมความสวยงามของน ้าตกในช่วงฤดทูีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างลงตวั 

น าท่านชม KAPPA DAIO ซึง่เป็นสญัลกัษณ์น าโชคของเมอืงโจซงัเค ภายในเมอืงนัน้จะม ีKAPPA 

อยู่ถงึ 22 รปู ซึ่งแต่ละรูปกจ็ะมชีื่อและมลีกัษณะท่าทางที่แตกต่างกนัไป ตามต านานความเชื่อของ

คนโบราณในโจซงัเคนัน้ กปัปะนอกจากจะชอบกลัน่แกลง้ผู้คนแล้ว ยงัสามารถให้พรท่านที่ขอเป็น

จรงิขึน้มาไดอ้กีดว้ย  

จากนัน้น าท่านสู่ IWATO KANNONDO เป็นวดัเลก็ ๆ ประจ าเมอืงทีส่รา้งมานานกว่า 70 ปี ภายใน

เชื่อมต่อกบัถ ้า มคีวามยาว 120 เมตร และมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ ปางต่างๆ ทัง้หมด 33 องค์

ประดิษฐานอยู่ภายใน ว่ากันว่าวดันี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่เดินทางสญัจรไปมาบนท้องถนน

ปลอดภยั และเพื่อเชดิชูคนทีก่่อสรา้งทางหลวงทีเ่ชื่อมต่อระหว่างโอตารุกบัโจซงัเค ซึง่เป็นถนนสาย

ทีส่องในประเทศญีปุ่่ น 
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สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โจซงัเค ณ JYOZANKEI VIEW HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสมัผสักับการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืที่เรยีกกันว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 
 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ทีค่วบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทาง

ประวตัศิาสตร ์แวะชม คลองโอตาร ุที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็น

เสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตัวเมอืง โอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่าน

เดนิเล่น พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                ได้

เวลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลก

เท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึ้นทุก ๆ 15 นาท.ี.....จากนัน้น าท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในท าด้วยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สร้างขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ พิพิธภณัฑช้์อกโกแลต ซึง่เป็นโรงงานผลติชอ็คโกแลต็ชื่อดงัของญี่ปุ่ น ท่านสามารถลิ้ม

ลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยงัสามารถศึกษาเกี่ยวกับประวตัิอันยาวนาน

ของชอ็คโกแลต็ชื่อดงัของญีปุ่่ นทีจ่ะท าใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิยา่งมริูล้มื 

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปี

ตลอดถนนจะมรีา้นคา้ต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของที่

DAY 4 โจซงัเค - คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้า – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – พิพิธภณัฑช์อ็กโกแลต –           
ย่านทานูกิโคจิ - ซปัโปโร 
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ระลึกรวมแล้วกว่า  200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย  อาทิ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต์ป ู3 ชนิด) 

จากนัน้พาท่านเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร ณ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

10.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 

15.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

*************************************************** 

ก าหนดการเดินทาง : 13 – 17 ตลุาคม 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 47,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      45,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      45,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 41,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 22,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

DAY 5 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – กรงุเทพฯ 
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,500 เยน/คน/ทรปิ   

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

หมายเหต ุ

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


