กำหนดกำรเดินทำง
04 – 08 เมษายน 2562 “หยุดวันจักรี”
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF HOKKAIDO (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J491984

มื้ออาหาร
วันที่

รายการทัวร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG670 23.55-08.20+1
วันที่สอง

สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – หมู่บา้ นนิ นจาดาเตะจิไดมูระ
 TOYA SUN PALACE HOTEL OR SIMILAR CLASS

ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต
วันที่สาม ภูเขาโมอิวะ (นัง่ กระเช้า)

เช้า

กลางวัน

คา่
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 NEW OTANI HOTEL OR SIMILAR CLASS “บุฟเฟต์ชาบู + ขาปูยกั ษ์”

วันที่ส่ี

ศาลเจ้าซัปโปโร – ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า – ตลาดนิ โจ้ – ซูซูกโิ นะ
 NEW OTANI HOTEL OR SIMILAR CLASS “บุฟเฟต์ป้ ิ งย่าง + ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ด”

วันที่หา้ สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.30-16.30

วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2562 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
20:00
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...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2562 (2) สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขา
จิ โกกุดานิ หมู่บา้ นนินจาดาเตะจิ ไดมูระ
08:30
ถึ ง สนามบิ น ชิ โ ตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ นดิ น แดน
อาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ า เมื อ ง พ ร้ อ ม
ตรวจเช็คสัมภาระ... นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” เมือง
ที่เต็มไปด้ วยบ่ อนา้ แร่ ท่มี ีช่ ือเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด...จากนั้น
นาท่านชม “จิ โกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ซึ่งเกิดจากความร้ อน
ใต้ พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนิ นเขาเพื่ อสัมผัส
กับบ่อโคลนอย่างใกล้ ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้ า ซึ่งแม้ จะมีขนาด
เล็กแต่ชาวบ้ านก็ให้ ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมากเช่นกัน เชิญ
ท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF HOKKAIDO (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J491984

บ่าย

คา่

นาท่านย้ อนยุคสู่หมู่บ้านนินจา “ดาเตะ จิ ไดมู ระ” ศูนย์รวมความเจริ ญรุ่งเรืองของยุคเอะโดะ ในช่วง ค.ศ.
1603-1867 ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกป้ องดูแลความเรียบร้ อยของบ้ านเมือง หรือตารวจใน
ปัจจุ บัน และ เหล่านินจา ซึ่งเสมือนสายลับ และนักฆ่าในปั จจุ บัน… ชมการสาธิตการแสดงการอาพรางตัวอัน
เลื่องชื่อ หรือวิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านินจา และชมการแสดงจากโออิรัน พร้ อมชมอาคารบ้ านเรื อนที่
จาลองจากสมัยเอะโดะ ชมการจาลองเมืองเอะโดะ พร้ อมศึกษาถึงประวัติความเป็ นมา อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกหา
มุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั : TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
**อิสระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้
การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันเสาร์ที่ 06 เมษายน 2562 (3)
เช้า

ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานช็อคโกแล็ต – ภูเขาโมอิวะ (นังกระเช้
่
า)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” เพื่อนาท่านล่องเรือชม
ความสวยงามของทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบที่เกิด จากแอ่ ง
ของปากปล่ อ งภู เ ขาไฟที่ มี ข นาดใหญ่ เ ป็ นอั น ดั บ 3 ของ
ประเทศ มี ค วามลึ ก ถึ ง 179.2 เมตร และเป็ นที่ ต้ั งของรี
สอร์ท สปา สถานที่ตากอากาศ โรงแรมเรียวกัง และร้ านขาย
ของที่ระลึกมากมาย ด้ านหลังของทะเลสาบแห่ งนี้มีของภูเขา
อุสุและภูเขาโชวะ ชินชัง ส่วนด้ านหน้ ามีภเู ขาโยเทอิ ซึ่งเป็ นวิวที่สวยงามมากจนมีช่ ือเสียงว่าเป็ นวิวธรรมชาติท่ี
งดงามที่สดุ เป็ นอันดับสามของเกาะฮอกไกโด…อิสะให้ ท่านได้ บันทึกภาพตามอัธยาศัย...จากนั้นนาท่านเดินชม
“คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุท่ไี ด้ รับความนิยม
ถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึกเป็ นอันดับต้ นของเมือง มีฉากหลังเป็ น
หลั งคาอาคารก่ อ อิ ฐ แดง โดยคลองโอตารุ ส ร้ า งเสร็จ ในปี
1923 เป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้ เป็ นเส้ น ทางขน
ถ่ายสินค้ าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้ วนาสินค้ ามาเก็บ
ไว้ ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และถมคลองครึ่งหนึ่งทา
เป็ นถนนหลวงสาย 17 ส่ ว นที่เหลื อ ไว้ ค รึ่ งหนึ่ งก็ได้ ทาการ
ปรั บปรุงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยังปรั บ ปรุ งทางเดิน เลี ยบ
คลองด้ วยอิ ฐ สี แ ดง เพื่ อให้ สามารถเดิ น เล่ น ได้ อย่ า ง
สะดวกสบาย ซึ่ งในช่ วงฤดู ห นาวโดยเฉพาะสัป ดาห์ ที่สอง
ของเดือนกุมภาพั นธ์จะมีการสร้ างบ้ านหิมะ และตุ๊กตาหิมะ
ประดับ ประดา ตลอดทางเดิน และจุ ดเทียนในโคม น้าแข็ง
เพื่อให้ แสงสว่างและความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งยามค่า
คืน นอกจากนั้นยังมีการลอยโคมเทียนริมคลองเพื่อเพิ่มสีสัน
ทางการท่องเที่ยวอีกด้ วย จากนั้นนาท่านสู่ “พิพธิ ภัณฑ์กล่อง

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF HOKKAIDO (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J491984

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

ดนตรี” อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้ างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้ างภายในทาด้ วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่ง
นี้สร้ างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็ นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้ เป็ นสมบัติ
ของชาติ
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 รวมทั้งยังมีไอศครีมช็อคโกแล็ตรสชาติ ด้ังเดิมให้ ได้ เลือกซื้อกัน
อีกด้ วย...จากนั้นนาท่านสู่ “ภูเขาโมอิวะ” โดยการนั่งกระเช้าลอยฟ้ า สู่มุมสูงสุดโรแมนติก ซึ่งมีความสูง 531
เมตรจากระดับนา้ ทะเล เป็ นภูเขาที่อยู่ใกล้ เมืองซัปโปโร สามารถมองจากยอดเขาลงมาเห็นได้ ท้งั เมือง บนยอด
เขามีท้งั ห้ องอาหาร หอประชุม และดาดฟ้ าชมวิวิ ทั้งยังเป็ นสถานที่จัดงานแต่งงานมีระฆังวิวาห์ให้ ตีด้วย หรือ
จะตีระฆังเพื่ออธิฐานขอพรให้ กบั คนรับก็ได้ เช่นกัน

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู แท้แบบฉบับญีป่ ุ่ น ให้ท่านได้สมั ผัสการรับประทาน ชาบุ ชาบุแบบคนญีป่ ุ่ น มีเนื้อ
หมูหรือเนื้อวัว ผักสดต่างๆ เห็ดเข็มทอง เสิร์ฟพร้อม นา้ จิ้มชาบู ชาบูแท้ๆ ทัง้ รสงา หวาน มัน และ รสเปรี้ยว
และข้าวสวยญีป่ ุ่ นร้อนๆ ***พิเศษบริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ปยู กั ษ์ฮอกไกโด***

ทีพ่ กั : NEW OTANI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2562 (4)
ศาลเจ้าซัปโปโร – ทาเนียบรัฐบาลเก่า – ตลาดนิโจ้ – ช้อปปิ้ งซู ซูกิโนะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF HOKKAIDO (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J491984

เทีย่ ง

บ่าย

คา่

น าท่านเดิ น ทางสู่ “ศาลเจ้าซัป โปโร” ศาลเจ้ า ชิ น โตเก่า แก่ ของเมื อ งฮอกไกโด ถู ก สั่งให้ สร้ างในสมั ยเมจิ
เนื่องมาจากจักรพรรดิในยุคนั้นต้ องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจ้ าได้ ถูกสร้ างขี้นมาเพื่อเป็ น
การป้ องกันการรุกรานของชาวรัสเซีย นาท่านชื่นชมบรรยากาศของศาลเจ้ าแห่งนี้ท่ปี ลูกต้ นซากุระนานาพันธุไ์ ว้
มากมายที่พร้ อมจะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร...จากนั้นนาท่านสู่ “ทาเนียบรัฐบาลเก่า” เป็ น
อาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้ างด้ วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบ มาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่ ง
รั ฐแมสซาซู เซตส์ สหรั ฐอเมริ กา โดยใช้ อิฐไปจานวนมากกว่ า 2.5 ล้ านก้ อ น ตึ กแดงหลั งนี้ ใช้ เป็ นที่ทาการ
รัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ ต่อเนื่ องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ ายไปที่ทาการหลังใหม่
เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปั จจุบันที่ยังงดงามอยู่น้ันได้ รับ
การบู รณะซ่ อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้ เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้ วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมแบบ
ตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่ก่แี ห่ง อาคารหลังนี้จึงได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมสาคัญของชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2512
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้ าของ “ตลาดนิโจ้” ตลาดขายส่งของทะเลสดจากฮอกไกโดสู่ทุกภูมิภ าคของ
ญี่ปุ่นที่มีอายุยาวนานมากว่า 100 ปี ... จากนั้นนาท่านสู่ย่านช้ อป
ปิ้ ง “ซู ซู กิ โ น่ ” แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ งอั น ดั บ หนึ่ ง ของเมื อ งซั ป โปโร ที่
รวบรวมร้ านช้ อปปิ้ ง ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านกินดื่ม และอื่น ๆ อีก
มากมาย อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
NANDA ร้ านชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด สวรรค์ของคนรักอาหาร
ทะเลสไตล์ป้ ิ งย่าง บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ปูยกั ษ์ฮอกไกโดอัน
เลือ่ งชือ่ ปูทาราบะ ปูสไุ ว ปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอย
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นางลม หอยเม่น กุง้ ทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของหวาน เค้กหน้าต่างๆ มุมเครือ่ งดืม่ ให้ท่านได้รบั ประทาน
ได้อย่างไม่อนั้ ***
ทีพ่ กั : NEW OTANI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 2562 (5)
สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ
10:30
เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG671
15:30
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 30 ทานขึ
่

กำหนดกำรเดินทำง

04 – 08 เม.ย. 62

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
มีเตียง

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

59,900.-

56,900.-

53,900.-

9,000.-

***กรณีมต
ี ว๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
25,000.-บาท (วันที่ 04-08 เมษายน 2562)***
้
่
***กรณีเด็กอายุตา่ กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท***
***ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ างต
้
้ งไมรวมค
่
่ 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 2,000,000.- 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
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF HOKKAIDO (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J491984

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
❖ สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาทภายใน 1 วันทาการ
❖ 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 30 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
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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