
 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

28 ธนัวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 

29 ธนัวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562  

“เทศกาลปีใหม่” 



 

 

วนัทีห่นึง่ของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง 

20:30  พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4  

“สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ์” ... พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ

หน้าเคาน์เตอร์ เครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ ทีน่ ัง่บนเครือ่ง 3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสาร 

จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) XJ620 23.55-08.40+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนิชิโตเสะ – โนโบรเิบท็ส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุานิ – สวนสตัวนิ์กเซ่ มารนีพารค์ 

 TOYA SUN PALACE HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL 

 
วนัที่สาม 

สก ีรสีอรท์ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี 
✓ ✓ ✓ 

 SAPPORO AREA 4 STAR OR SIMILAR CLASS   “บฟุเฟตช์าบู + ขาปูยกัษ”์ 

วนัที่สี ่
ศาลเจา้ซปัโปโร – ท าเนียบรฐัาบาลเกา่ – หอนาฬกิา – ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ & ทานุกโิคจ ิ

✓ ✓ ✓ 
 SAPPORO AREA 4 STAR OR SIMILAR CLASS   “บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์ 

วนัที่หา้ สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) XJ621 12.05-18.00 ✓ - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

23:55           ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทีย่วบนิ XJ620 

มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเวน้น ้ าอดัลม, น ้าผลไม,้ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ฯลฯ) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

 วนัทีส่องของการเดินทาง (2)          สนามบนิชิโตเสะ – โนโบริเบท็สึ – หบุเขานรกจิโกกุดาน ิ–  

   สวนสตัวน์กิเซ่ มารีนพารค์ 

08:30  ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า

 เมืองพร้อมตรวจเชค็สัมภาระ...น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบท็สึ” เมืองที่เตม็ไปด้วยบ่อน า้แร่ที่มีช่ือเสียง

ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด...จากน้ันน าท่านชม “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่

ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพ่ือสัมผัสกบับ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ันยังมีศาลเจ้า ซ่ึงแม้

จะมีขนาดเลก็แต่ชาวบ้านกใ็ห้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพ

ความประทบัใจตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านสู่ “นิกเซ่มารีนพารค์” เพ่ือชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ พบกับความน่ารักของขบวนพาเรดของนกเพนควิน

อนัน่ารัก และปลาโลมา เข้าอุโมงค์ใต้น า้เพ่ือดูปลาฉลามและสตัว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่า

ทะเล ม้าน า้ และอื่นๆ อกีมากมาย อกีทั้งให้ทา่นได้เกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั :  TOYA SUN PALACE HOTEL  หรือเทียบเท่า  

**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้

การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน**   

  วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)         สกี รีสอรท์ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านสู่ “สกี รีสอรท์” ลานสกีที่มีช่ือเสียงของจังหวัดฮอกไกโด ให้ท่านได้สนุกกับประสบการณ์การเล่นสกี 

บนลานสกีขนาดใหญ่ เช่น สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิล หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ของท่านเอง ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่างๆ มากมายตามอัธยาศัย (ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครือ่ง

เล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) ***ทัง้น้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนัน้ ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ และ

ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานัน้** 

 

 



 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับ

ความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมือง มีฉากหลัง

เป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 

เป็นคลองที่เกดิจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสนิค้าจากเรือ

ใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วน าสนิค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลัง

ได้เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่

เหลือไว้คร่ึงหน่ึงก็ได้ท าการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยัง

ปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้วยอฐิสีแดง เพ่ือให้สามารถเดินเล่นได้

อย่างสะดวกสบาย ซ่ึงในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสัปดาห์ ที่สองของ

เดือนกุมภาพันธ์จะมีการสร้างบ้านหิมะ และตุ๊กตาหิมะประดับ

ประดา ตลอดทางเดินและจุดเทียนในโคม น ้าแขง็เพ่ือให้แสงสว่าง

และความสวยงามในอีกรูปแบบหน่ึงยามค ่าคืน นอกจากน้ันยังมีการ

ลอยโคมเทียนริมคลองเพ่ือเพ่ิมสีสันทางการท่องเที่ยวอีกด้วย จากน้ันน าท่านสู่ “พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี” 

อาคาร เก่าแก่สองช้ัน ที่ภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสร้าง

ข้ึนในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของ

ชาติ...  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย ชาบู ชาบู แทแ้บบฉบบัญี่ปุ่น ใหท่้านไดส้มัผสัการ

รบัประทาน ชาบุ ชาบุแบบคนญี่ปุ่น มีเนื้ อหมูหรือเนื้ อววั ผกัสดต่างๆ เห็ดเข็มทอง เสริฟพรอ้ม น ้ าจ้ิม

ชาบู ชาบูแท้ๆ  ทั้งรสงา หวาน มนั และ รสเปร้ียว และขา้วสวยญี่ปุ่นรอ้นๆ***พิเศษบริการท่านดว้ยเมนู

บุฟเฟ่ตปู์ยกัษฮ์อกไกโด 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั :  SAPPORO AREA 4 ดาว หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  

 วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)        ศาลเจา้ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเก่า – หอนาฬิกา – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด ถูกสั่งให้สร้างในสมัยเมจิ 

เน่ืองมาจากจักรพรรดิในยุคน้ันต้องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจ้าได้ถูกสร้างข้ีนมาเพ่ือเป็น

การป้องกันการรุกรานของชาวรัสเซีย น าท่านช่ืนชมบรรยากาศของศาลเจ้าแห่งน้ีที่ปลูกต้นซากุระนานาพันธุ์ไว้

มากมายที่พร้อมจะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร... 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าทา่นสู่ “ท าเนยีบรฐับาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอฐิสแีดงทั้งหลัง โดยลอกแบบ 

มาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ านวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน 

ตึกแดงหลังน้ีใช้เป็นที่ท  าการรัฐบาลฮอกไกโดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่

จะย้ายไปที่ท  าการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ช้ันซ่ึงต้ังอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังน้ี ตัวอาคารที่เห็นใน

ปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่น้ันได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้เม่ือปี พ.ศ. 2454 ด้วยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังน้ีจึงได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น

สมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2512... จากน้ัน ให้ท่าน

ได้ถ่ายรูปกับ “หอนาฬิกา” ซ่ึงมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็น

สัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่ง หน่ึง สร้างต้ังแต่ พ.ศ. 2421 

อาคารแรกเร่ิมเดิมทใีช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อน

จะเปล่ียนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาข้ึน 

มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจุบันน้ีกยั็งบอกเวลาได้

อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ย่าน “ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปป้ิงอันดับหน่ึงของ

เมืองซัปโปโร ที่รวบรวมร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินด่ืม และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปป้ิง

ตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  ***พเิศษบริการท่านดว้ยเมนูบุฟเฟ่ตปู์ยกัษฮ์อกไกโด 

 

ทีพ่กั :  SAPPORO AREA 4 ดาว หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)   สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิชิโตเสะ 

12.05  เดินทางจากสนามบนิชิโตเซะโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์XJ621 

18.00  ถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

- - - Always with You - - - 
 

 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

***ส าหรบัผูเ้ดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป** 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

28 ธ.ค.2561 – 01ม.ค.2562 

29 ธ.ค.2561 – 02ม.ค.2562 
59,900.- บำท 9,000.-บำท 

 

***ไมม่รีาคาเดก็  เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่ / INFANT เดก็อายตุ่ ากวา่ 2 ป ีราคา 6,900 บาท***  

ไมใ่ชต้ัว๋ลด 20,000 บาท 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) ส าหรบักรุป๊ท่ีมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของลูกคา้ 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน 

สทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ 

 จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง  

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 



 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 

 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุป๊ที่เข้าพัก  โดยมห้ีองพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอ

เปล่ียนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

 กรณต้ีองการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้อง หรือห้องแบบ3 เตยีง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมห้ีองแบบ TRIPLE ซึ่งบางคร้ังอาจจะมไีม่เพียงพอ   

ขอสงวนสทิธใินการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คอื 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วนัเสาร-์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจจะท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ     

ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผู้เดนิทางในบางคร้ัง

ที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้ 

 การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวนัละ10-12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทเิช่น เริ่มงานเวลา 8.00 น. 

ถงึเวลา 20.00 น. ในวนันั้น มอิาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 การประกนัภัย ทางบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดนิทาง เป็นการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว 

เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลมุถึง สขุภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯ ถอืว่าทา่นได้เข้าใจและ

ยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทัประกนัทัว่ไป และควรศึกษา

เงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยนัว่ามคีุณสมบตัิ

ในการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 


