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5 Day 3 Night
4-8 July, 16-20 July, 30 July-3 Aug,
8-12Aug, 14-18 Aug, 21-25 Aug 2015

วัน
1

โปรแกรม
สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทเป

2

ไทเป – สนามบินชิโตเซ่ – ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล -/-/D
อาบนา้ แร่ ธรรมชาติ
โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ตึก B/L/D
ขาปูยกั ษ์
รัฐบาลเก่ า
B/L/D
ซัปโปโระ - เมืองซัปโปโระ- ฟุราโนะ – โทมิตะฟาร์ ม - เร่ ร่า
เอาท์ เลท
B/L/เร่ ร่าเอาท์ เลท – สนามบินชิโตเซ่ – ไทเป – กรุ งเทพฯ

3
4
5

อาหาร
-/-/-

โรงแรม
NOVOTEL HOTEL

หรือเทียบเท่ า
YOYA KANKO HOTEL

หรือเทียบเท่ า
NOVOTEL SAPPORO

หรือเทียบเท่ า
NOVOTEL SAPPORO

หรือเทียบเท่ า
-
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วันแรก

สุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน

14.30

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก ประตูหมายเลข 8
เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์

17.05 น

ออกเดินทางสู่ กรุ งไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เทีย่ วบินที่ CI836

21.45 น.

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเมืองไทเป หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรโดยผ่านทางช่องทางิเศษที่ไม่ตอ้ งทาวีซาแล้ว นาท่านเข้าสู ้โรงแรมที่พกั
NOVOTEL HOTEL 5 ดาว หรื อเทียบเท่ า http://www.novoteltaipeiairport.com/

วันที่สอง

สนามบินเถาหยวน – ชิโตเซ่ – ภูเขาไฟโชวะ – ภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล

ชมพลุไฟ จากโรงแรมที่พัก

08.40

ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน สู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการ
บิน CHINA AIRLINES เทีย่ วบินที่ CI130

13.30

เดินทางถึงนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟโชวะ” หรื อที่เรี ยกกันว่า “โชวะ
ชินซัง” ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุ ดเมื่อปี 1944 นับเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบนั อยูใ่ นความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติแห่งใหม่ พิเศษ! นาท่ านนั่งกระเช้ าชมปากปล่องภูเขาไฟอุสึ (ถ้าหากมี
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศทาให้ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ ทางเราจะขอ
อนุญาตนาท่านไปทากิจกรรมอย่างอื่นแทน) ภูเขาไฟอุสึ ลูกนีเ้ ป็ นภูเขาไฟทีท่ าให้
เกิดทะเลสาบโทยะขึน้ มา จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุข้ ึนมาทุกๆ 20
- 50 ปี ดังนั้นจึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของพื้นที่แถบนี้อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุ ดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟที่ยงั คุ
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กรุ่ นมีควันสี ขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา ต่อมานาท่านไปยัง ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล ซึ่ง
เป็ นสถานที่อนุรักษ์หมีสีน้ าตาลพันธ์ซ่ ึงหาดูได้ยากในปัจจุบนั จะพบเห็นบนเกาะฮ
อกไกโด เกาะซาคาริ น และหมู่เกาะคูรินของรัสเซียเท่านั้น หลังเข้าโรงแรมและ
รับประทานอาหารแล้ว ท่านสามารถชมพลุไฟได้จากบริ เวณของโรงแรม
เย็น
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
TOYA KANKOU HOTEL หรื อเทียบเท่ า

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการอาบน้ าแร่ ธรรมที่อุดมไปด้วยแร่ ธาตุที่มีสรรพคุณใน
การรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่ แล้ว จะทาให้ผวิ พรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิ ตดีข้ ึน

วันที่สาม โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ตึก
รั ฐบาลเก่ า
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
“เมืองโอตารุ” โอตารุ เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่ วนของเมืองตั้งอยูบ่ น
ที่ ลาดต่าของภู เขาเท็งงุ ซึ่ งเป็ นแหล่งสกี และกี ฬาฤดู หนาวที่ มีชื่อเสี ยง “คลองโอตารุ ”
หรื อ “โอตารุ อุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเก่าบริ เวณโดยรอบปรับปรุ งเป็ นร้านอาหารเรี ยงรายอยู่ บรรยากาศในยามเย็นสุ ด
แสนโรแมนติ ก คลองแห่ งนี้ สร้ างเมื่ อ ปี 1923 โดยสร้ างขึ้ น จากการถมทะเล เพื่ อ ใช้
สาหรับเป็ นเส้นทางการขนถ่ายสิ นค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถม
คลองครึ่ งหนึ่งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่ งหนึ่งไว้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว มี
การสร้างถนนเรี ยบคลองด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
ชม สวนโอโดริ ซึ่ งตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ต้ งั อยู่ทางด้านตะวันออกและกว้างไปจนถูกฝั่ ง
ตะวันตกของตัวเมือง เป็ นสวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็ นซี กเหนื อใต้ มีถนนตัดผ่าน
เป็ นช่ ว งๆ ภายในมี ส วนไม้ด อกไม้ ป ระดั บ ปลู ก ไว้ง ดงามรวมทั้ งน้ าพุ และงาน
ประติมากรรมกลางแจ้งตั้งไว้ให้ชมสลับกับม้านั่งที่มีให้เลือกนั่งพักผ่อน ผ่านชมอดีต
ธรรมเนี ย บรั ฐ บาล ท าเนี ย บรั ฐ บาลเก่ า ฮอกไกโด หรื อ อะคะเร็ ง งะ(Akarenga) ใน
ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสี แดง เป็ นอาคารในสไตล์นีโอบาร็ อคอเมริ กา โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้อิฐไปจานวนมากกว่า
2.5 ล้านก้อน ซึ่ งเป็ นอิฐที่ทาจากซิ โรอิชิและโทโยชิ ร่า ที่เป็ นหมู่บา้ นใกล้ ๆ เมืองซัปโป
โรอาคารที่ เห็ น ในปั จ จุ บ ัน อย่า งงดงามนั้น เป็ นอาคารที่ ไ ด้รั บ การบู ร ณะซ่ อ มแซม
ใหม่ หลังจากถู กไฟไหม้เมื่ อ ปี พ.ศ.2454 ด้วยความสวยงามของสถาปั ต ยกรรมแบบ
ตะวันตกที่เหลืออยูเ่ พียงไม่กี่แห่ ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นสมบัติทาง
วัฒนธรรมสาคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ.2512 และยังใช้งานรับรองแขกเมืองที่มาเยือนอยู่
ผ่านชมหอนาฬิ กาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้างขึ้นจากไม้ ออกแบบและบริ จาค
ให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิ บปี หลังจากที่มีการสร้างเมืองซับโปโร ทาให้จดั เป็ น
อาคารที่เก่าแก่หลังหนึ่งในเมืองตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริ ษทั E. Howard &
Co. เมือง Boston

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ พร้ อมเครื่ องดื่มไม่ อ้นั
ทีพ่ กั NOVOTEL SAPPORO หรื อเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี เมืองซัปโปโระ- ฟุราโนะ – โทมิตะฟาร์ ม – ซัปโปโระ-ทานุกโิ คจิ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โทมิตะฟาร์ ม สวนสวยแห่งนี้มี ดอกลาเวนเดอร์ที่ปลูกโดย
ครอบครัวโทมิตะที่ได้มีการสื บทอดมากว่า70ปี เริ่ มจากการปลูกเพื่อชมความงามเป็ น
ภายในครอบครัว โดยได้นาต้นลาเวนเดอร์มาจากประเทศฝรั่งเศส จากนั้นภายในเวลา3 ปี
ได้นาดอกลาเวนเดอร์มาสกัดน้ าหอมจากลาเวนเดอร์ และได้ความนิยม ด้วยเวลา 33 ปี ก็
สามารถขยายพื้นที่ปลูกได้ผลผลิต จนมีชื่อเสี ยงมาจนถึงปั จจุบนั ทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟูราโน่มี
อยูม่ ากมายนับไม่ถว้ น แต่ทุ่งลาเวนเดอร์ของลุงโทมิตะ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่
ปี 1958 ลุงโทมิตะเป็ นผูบ้ ุกเบิกและก่อร่ างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็ นที่แรกๆ ด้วยความ
พยายามอย่างไม่ยอ่ ท้อแม้จะประสบ กับมรสุ มชีวติ และอุปสรรคมากมาย ประกอบกับ
ความรักและหลงใหลในเสน่ห์ของดอกไม้สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในที่สุดฟาร์มโทมิตะ
ความสาเร็จ กลายมาเป็ นทุ่งลาเวนเดอร์อนั โด่งดังที่สุดใน

ของลุงโทมิตะก็ประสบ
ปัจจุบนั ได้
เทีย่ ง

รับประทานอาหารเทีย่ ง
นาท่าน ช้อปปิ้ งที่ ทานุกิโคจิ ศูนย์รวมสิ นค้านาเข้าและสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆทั้งของ
ญี่ปุ่นเองและแบรนด์อินเตอร์

เย็น

ที่พกั

วันที่ห้า

เช้ า

รับประทานอาหารเย็น รับคูปองเงินสด 1000 เยน
NOVOTEL SAPPORO

หรือเทียบเท่ า

เรร่ าเอาท์ เลท – สนามบินชิโตเซ่ – ไทเป – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ช้อปปิ้ งที่ เรร่ าเอาท์ เลต ศูนย์รวมสิ นค้านาเข้าและสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆทั้งของ
ญี่ปุ่นเองและแบรนด์อินเตอร์
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เทีย่ ง

รับประทานอาหาร (คูปองมูลค่ า 1000 เยน)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เตรี ยมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
15.00 น.

ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ สู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

โดยสายการบินChina Airlines เที่ยวบินที่ CI131
18.05 น.

ถึงสนามบินเถาหยวน รอเปลี่ยนเครื่ อง

22.05 น.ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวนโดยสายการบินChina Airlines เที่ยวบินที่
CI65
00.35+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
อัตราค่ าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่พกั
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

4-8 ก.ค

45,900.-

45,900

42,900

40,900

8,800

16-20 ก.ค

45,900.-

45,900

42,900

40,900

8,800

30 ก.ค – 3 ส.ค

49,900.-

49,900

47,900

45,900

9,800

8-12 ส.ค

49,900.-

49,900

47,900

45,900

9,800

14-18 ส.ค

49,900.-

49,900

47,900

45,900

9,800

21-25 ส.ค

45,900.-

45,900

42,900

40,900

8,800

กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด จาทังหมด
้
ค่าทัวร์ สว่ นที่
เหลือ กรุณาชาระ 45 วันก่อนการเดินทาง
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หมายเหตุ บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ท่ ี จะเปลี่ ย นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั ง้ นี ข้ ึน้ อยู่ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตรแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีนา้ มัน ซึ่งมีการผันผวน
อยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ ยังคงจะรั กษามาตรฐานการบริการ
และคานึงถึงความต้ องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้ งเข้ า แจ้ งออก สาหรับท่านที่ถือต่าง
ด้ าว
2. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
5. ค่ าทิปไกด์ และเจ้ าหน้ าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่ าน (ลูกค้ า)
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 30 ท่าน ซึง่ ใน
กรณีนี ้ ทางบริ ษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ทงหมดหรื
ั้
อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ าต้ องการ
2. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้ า
ทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้ าประเทศไม่ ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมเนื่องจาก
ความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษัท ฯ
จะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ และ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้
เดินทางเนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรื อสิง่ ของห้ ามนาเข้ าประเทศ หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ ความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือ่ มเสีย หรื อ ด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน รวมทังบริ
้ ษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พาพักอยูใ่ นประเทศไทย
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัท ฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
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6. เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษัทฯ ที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้
เงื่อนไขการชาระเงิน :กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท และ ชาระส่ วนที่เหลือก่ อนการเดินทาง 45 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทังหมด
้
หมายเหตุ :
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยทางบริ ษัท ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ ทางบริ ษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ า
ประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไป
ในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้ ไม่วา่
จานวนทังหมด
้
หรื อ บางส่วน
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สาย
การบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
ลูกค้าทีเ่ ดินทางเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค. 56 เป็ นต้นไปซึง่ ไม่ตอ้ งทาวีซ่า แต่ท่านจะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้า
เมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าญีป่ ่ นุ ได้ จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ให้กบั คนไทยทีป่ ระสงค์จะพานักในประเทศญีป่ ่ นุ เป็ นเวลาไม่เกิน 15
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือ ธุรกิจ
โดยมีเอกสารที่จะต้องยื่นในขัน้ ตอนการเข้าเมือง เพื่อยืนยันคุณสมบัตกิ ารเข้าญี่ปนุ่ มีดงั นี้
1. ตัวเครื
๋ ่องบินขาออกจากประเทศญีป่ ่ นุ
2. สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ้นระหว่างทีพ่ านักอยู่ในประเทศญีป่ ่ นุ ได้ เช่น เงินสด บัตรเครดิต
3. ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่ นุ เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอืน่ ๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่ นุ
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี เข้าญี่ปนุ่ ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ ่ นุ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่ นุ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ
ทีจ่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

**เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี *

