
(Заповнити англійською або японською) 

 

_____ (Day/День) _____(Month/Місяць) _____ (Year/Рік) 

 

Schedule of Stay 
План перебування 

 

The schedules of stay in Japan of the visa applicant__________________ and others (_____) are as follows: 

План перебування заявника______________ у супроводі  (_____) осіб наступний: 

 

Date 

Дата 

Activity Plan 

Запланована діяльність 

Contact 

Контакти 

Accommodation 

Адреса проживання 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



(Заповнити англійською або японською) 

 

План перебування  

(ЗРАЗОК) 

 
Обов’язково вказати дати та пункти прибуття та від’їзду (порт/аеропорт). Якщо вже відомо, зазначити рейс.  

Вказати повну назву, адресу та телефон місця перебування. Вказати варіанти контакту з заявником у Японії. 

Делальний план складати на кожен день подорожі.  (Якщо однакова діяльність буде продовжуватись декілька днів, - 

можливо зазначити  у графі «Дата»: «З … рік … місяць…. день  по … рік … місяць…. день». 

 

Дата складання плану    «      » _________ 20___ г. 

 

План перебування заявника (ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я) у супроводі  (КІЛЬКІСТЬ) чол. така: 

 

Туристична подорож 

 
Date/Дата Activity Plan/ Запланована діяльність Contact/Контакти Accommodation/Адреса  

 

xxxx.xx.xx  

Прибуття в __________(АЕРОПОРТ) з 

____________ рейсом номер_________ 

Особисті контакти або 

контакти готелю 

Готель ______Адреса_______ 

Тел. _________ 

 

xxxx.xx.xx  

Огляд ____________________________ 

(історичних/культурних пам'яток)  

Особисті контакти або 

контакти готелю 

Готель ______Адреса_______ 

Тел. _________ 

 

xxxx.xx.xx  

Переїзд до (населений пункт)________ 

автобусом/на шінкансен 

Особисті контакти або 

контакти готелю 

Готель ______Адреса_______ 

Тел. _________ 
 

 

xxxx.xx.xx  

Огляд ____________________________ 

(музею/магазину) 

Особисті контакти або 

контакти готелю 

Готель ______Адреса_______ 

Тел. _________ 

 

xxxx.xx.xx  

Відліт з  _____________ (АЕРОПОРТ)  

рейсом номер__________до__________ 

Особисті контакти або 

контакти готелю 

 

 

Ділова поїздка 

 
Date/Дата Activity Plan/ Запланована діяльність Contact/Контакти Accommodation/Адреса  

 

xxxx.xx.xx  

Прибуття в __________(АЕРОПОРТ) з 

____________ рейсом номер_________ 

Особисті контакти або 

компанії, яка запрошує  

Готель ______Адреса_______ 

Тел. _________ 

 

xxxx.xx.xx  
Перемови / підписання  контракту з  

компанією ________________________ 

Особисті контакти або 

компанії, яка запрошує  

Готель ______Адреса_______ 

Тел. _________ 

 

xxxx.xx.xx  
Переїзд до  ________________________ 

на шінкасен/авто  

Особисті контакти або 

компанії, яка запрошує  

Готель ______Адреса_______ 

Тел. _________ 

 

xxxx.xx.xx  
Візит на завод _____________________ Особисті контакти або 

компанії, яка запрошує  

Готель ______Адреса_______ 

Тел. _________ 
 

xxxx.xx.xx  
Відліт з  _____________ (АЕРОПОРТ)  

рейсом номер__________до__________ 

Особисті контакти або 

компанії, яка запрошує 

 

 

Візит до родичів або друзів 

 
Date/Дата Activity Plan/ Запланована діяльність Contact/Контакти Accommodation/Адреса  

 

xxxx.xx.xx  

Прибуття в __________(АЕРОПОРТ) з 

____________ рейсом номер_________ 

Особисті контакти або 

особи, яка запрошує  

Готель /Адреса особи, яка 

запрошує _______ Тел. ______ 

 

xxxx.xx.xx  

Огляд ___________________________ 

(історичних/культурних пам'яток)  

Особисті контакти або 

особи, яка запрошує 

Готель /Адреса особи, яка 

запрошує _______ Тел. ______ 

 

xxxx.xx.xx  

Весільний обід/подорож до  

________________________  

Особисті контакти або 

особи, яка запрошує  

Готель /Адреса особи, яка 

запрошує _______ Тел. ______ 

 

xxxx.xx.xx  

Відліт з  _____________ (АЕРОПОРТ)  

рейсом номер__________ до________ 

Особисті контакти або 

особи, яка запрошує 

 

 


