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สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสุ (นัง่ กระเช้า)
วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบโทยะ
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 TOYA SUN PALACE HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สาม
วันที่ส่ี

คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง
 SOUNKYO KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS

น้ าตกกิงกะ&น้ าตกริวเซ – บิเอ – บ่อน้ าสีฟ้า – โรงงานช็อคโกแล็ต – ช้อปปิ้ งซูซูกโิ นะ
 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS “บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ด”

วันที่หา้ สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.00-15.50
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กำหนดกำรเดินทำง
05 – 09 เมษายน 2561
11 – 15 เมษายน / 12 – 16 เมษายน 2561 “เทศกาลสงกรานต์”
20 – 24 เมษายน 2561
29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2561 “หยุดวันแรงงาน”
วันแรกของการเดินทาง (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)

วันทีส่ องของการเดินทาง (2)

08:30

เทีย่ ง
บ่าย

สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิ โกกุดานิ
ภูเขาไฟอุสุ (นังกระเช้
่
า) – ล่องเรือทะเลสาบโทยะ

ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ า
เมืองพร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ... นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” เมืองที่เต็มไปด้ วยบ่อนา้ แร่ท่มี ีช่ ือเสียง
ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด...จากนั้นนาท่านชม “จิ โกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพที่
ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้ า ซึ่งแม้
จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้ านก็ให้ ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็ นการ “นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ ออ านวย) ... ที่ ได้ ช่ ื อ ว่ า เป็ นภู เขาไฟที่ ร ะเบิ ด บ่ อ ยที่ สุ ด ในญี่ ปุ่ นในช่ ว ง 100 ปี ที่ ผ่ า นมา และเป็ นจุ ด
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คา่

ศูนย์กลางที่ทาให้ เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุข้ นึ มาเป็ นระยะทุก 20-50 ปี ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ... จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.
2486 ทาให้ เกิด “ภู เขาไฟโชวะชิ นซัง” (Mt. Showa shinzan) ปั จจุ บั นภูเขาลูกนี้หยุดเติบ โตแล้ วแต่ยังมี
ควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้ อนสูงมาก เป็ นยอดเขาที่หิมะไม่อาจ
ปกคลุมได้ ในฤดูหนาว ... อิสระให้ ท่านได้ ช่ืนชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบ
หนึ่ ง ... จากนั้ น เดิ น ทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” เพื่ อ น าท่ า นล่ อ งเรื อ ชมความสวยงามของทะเลสาบโทยะ
ทะเลสาบที่เกิดจากแอ่งของปากปล่ องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ มีความลึกถึง 179.2
เมตร และเป็ นที่ต้ังของรี สอร์ ท สปา สถานที่ตากอากาศ โรงแรมเรี ยวกัง และร้ านขายของที่ระลึ กมากมาย
ด้ านหลังของทะเลสาบแห่งนี้มีของภูเขาอุสแุ ละภูเขาโชวะ ชินชัง ส่วนด้ านหน้ ามีภเู ขาโยเทอิ ซึ่งเป็ นวิวที่สวยงาม
มากจนมี ช่ ื อ เสี ย งว่ า เป็ นวิ ว ธรรมชาติ ท่ีง ดงามที่สุ ด เป็ นอั น ดั บ สามของเกาะฮอกไกโด….. อิส ะให้ ท่ า นได้
บันทึกภาพตามอัธยศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั : TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**อิสระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ที่คนญีป่ ุ่ นเชื่อกันว่าจะ
ช่วยกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)

เช้า

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้ าทางนา้ ที่โดดเด่นที่สดุ ในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง
ท่านจะได้ เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น
เมืองที่ท่านจะได้ ซึมซั บกับภาพบรรยากาศและกลิ่ นอายประหนึ่ งว่ าเดินอยู่ ในเมืองเวนิ ส ... นาท่านเดิน ชม
“คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุท่ไี ด้ รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึกเป็ นอันดับต้ นของเมือง มี
ฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้ างเสร็จในปี 1923 เป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล
ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้ วนาสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้
เลิกใช้ และถมคลองครึ่งหนึ่งทาเป็ นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้ ครึ่งหนึ่งก็ได้ ทาการปรับปรุงเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวทั้งยังปรั บปรุ งทางเดินเลี ยบคลองด้ วยอิฐสีแดง เพื่ อให้ สามารถเดินเล่ นได้ อย่ างสะดวกสบาย ซึ่ ง
ในช่ วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสัปดาห์ ที่สองของเดือนกุมภาพั นธ์จะมีการสร้ างบ้ านหิมะ และตุ๊กตาหิมะประดับ
ประดา ตลอดทางเดินและจุดเทียนในโคม นา้ แข็งเพื่อให้ แสงสว่างและความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งยามค่า
คื น นอกจากนั้ น ยั งมี ก ารลอยโคมเทียนริ มคลองเพื่ อ เพิ่ ม สีสัน ทางการท่ อ งเที่ยวอี ก ด้ ว ย จากนั้ น น าท่านสู่
“พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้ างขึ้นจากอิฐแดง แต่ โครงสร้ างภายในทา
ด้ วยไม้ พิ พิธภัณฑ์แห่ งนี้สร้ างขึ้นในปี 1910 ปั จจุ บันนับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่
การ อนุรักษ์ให้ เป็ นสมบัติของชาติ
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เทีย่ ง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง” เป็ นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์ จากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุก๊ ตาหิมะ
และการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็ นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปิ นที่มีช่ ือเสียง ภายในถา้ นา้ แข็งที่สร้ าง
ขึ้นมาเพื่อให้ ได้ สัมผัสบรรยากาศของความหนาวเย็นในภูเขานา้ แข็ง นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของหิมะที่
เหมือนกับอยู่ในถา้ หินงอกหินย้ อย ให้ ท่านได้ สัมผัสกับความเย็น -41 องศาเซลเซียส และพบกับความน่ารัก
ของนางฟ้ าทะเล คลีโอเน่ Sea Angle อิสระให้ ทา่ นได้ บันทึกภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั : SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**อิสระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ที่คนญีป่ ุ่ นเชื่อกันว่าจะ
ช่วยกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4)

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

น้ าตกกิงกะ & น้ าตกริวเซ – บิเอ – บ่อน้ าสีฟ้า - โรงงานช็อคโกแล็ต – ซู ซูกิโน่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง” ที่มีภมู ิประเทศเป็ นภูเขาไฟที่สูงสลับซับซ้ อน และมีแนวลาธาร
ที่ไหลผ่านช่ องผาลงมาเป็ น น้ าตกกิงกะและน้ าตกริวเซ อันงดงามด้ วยสายน้าที่ตกจากหน้ าผาสูงกว่ า 100
เมตร ซึ่งจะจับตัวเป็ นนา้ แข็งในช่ว งฤดูหนาว นา้ ตกกิงกะ และนา้ ตกริวเซนี้ถือเป็ นนา้ ตกที่เป็ นสัญลักษณ์ของ
เมื อ งโซอุน เคี ยว สายน้าที่พ รั่ งพรู อ อกมานั้ น เมื่ อต้ อ งแสงอาทิตย์ จะดู งดงามราวกับ ดวงดาวที่ตกลงมาจาก
ฟากฟ้ า มีผ้ ู ให้ สมญานามกับน้าตกทั้งสองนี้ ว่า นา้ ตกผู้ ชายและนา้ ตกผู้หญิ ง เป็ นน้าตกที่มีความสวยงามติด
อันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น ... นาท่านเดินทางสู่ “บ่อน้ าสีฟ้า” ( Blue Pond ) บ่อนา้ แห่งนี้อยู่ริมฝั่งแม่นา้ บิ
เอ ทางใต้ ของเมืองบิเอ บ่ อนา้ สีฟ้าแห่ งนี้เกิดจากการสร้ างเขื่อนกั้นโคลนที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟโทคา จิเมื่อ
เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1988 นี้เอง นักวิจัยได้ อธิบายว่านา้ ในบ่อนา้ แห่งนี้มีส่วนผสมของอลูมิเนียม ไฮดรอก
ไซด์ ผสมอยู่เป็ นจานวนมากและเกิดการหักเหของแสงทาให้ เกิดเป็ นสีฟ้าเมื่อมองลงมา จากด้ านบน นับเป็ น
ความอัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีหาชมได้ ยากอีกด้ วย บ่ อ น้าสีฟ้าแห่ งนี้ เป็ นที่ร้ ู จัก กันเมื่ อไม่ น านมานี้เอง เมื่อ
บริษัท Apple ได้ นาภาพบ่อนา้ สีฟ้าสดใสแห่งนี้ใส่ไว้ ในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ OS X Mountain Lion นั่นเอง ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ” ที่ข้ นึ ชื่อที่สดุ ของเมืองฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิ
โตะ บิ สกิตที่มีช่ ือที่สุดและเป็ นที่ร้ ูจักกันในหมู่ของผู้ ท่ชี ่ ืนชอบขนม ซึ่งที่น่ี จัดไว้ เป็ นโซน ตั้งแต่ประวัติความ
เป็ นมา รวมทั้งวิธีการทาช็อคโกแล็ต แบบสดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมช็อคโกแล็ตรสชาติด้ังเดิมให้ ได้ เลือกซื้อกัน
อีก ด้ วย...สมควรแก่ เวลาน าท่า นเดิ น ทางสู่ย่ า น “ซู ซู กิ โน่ ” แหล่ งช้ อ ปปิ้ งอัน ดั บ หนึ่ งของเมื อ งซั ป โปโร ที่
รวบรวมร้ านช้ อปปิ้ ง ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านกินดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษบริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ปูยกั ษ์ฮอกไกโดอันเลือ่ งชือ่
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ปูทาราบะ ปู สุไว ปู ขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอยนางลม หอยเม่น กุง้ ทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของ
หวาน เค้กหน้าต่างๆ มุมเครือ่ งดืม่ (ไม่รวมแอลกอฮอล์ ) รับประทานได้อย่างไม่อนั้ ***
ทีพ่ กั : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (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 - - 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

อัตราคาบริ
การ
่

***สาหรับผูเดิ
น
้ ไป***
้ นทางตัง้ แต่ 25 ทานขึ
่

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ

05 – 09 เมษายน 61
11 – 15 เมษายน 61
12 – 16 เมษายน 61
20 - 24 เมษายน 61
29 เมษายน–02 พฤษภาคม 61

61,900.64,900.64,900.52,900.56,900.-

58,900.61,900.61,900.49,900.53,900.-

55,900.58,900.58,900.46,900.50,900.-

6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.-

วันที่ 05-09 เมษายน 2561***กรณีมต
ี ว๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
29,000.-บาท ***
้
่
วันที่ 11-15 เมษายน 2561***กรณีมต
ี ว๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
31,000.-บาท ***
้
่
วันที่ 12-16 เมษายน 2561***กรณีมต
ี ว๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
31,000.-บาท ***
้
่
วันที่ 20-24 เมษายน 2561***กรณีมต
ี ว๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
23,000.-บาท ***
้
่
วันที่ 29 เม.ย.-02 พ.ค. 2561***กรณีมต
ี ว๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
23,000.-บาท ***
้
่
***ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ างต
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่
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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 :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัตใิ 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
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4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
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 าข่ายคุณสมบัตทิ ่ี
อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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