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NT122
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โดเรมอ่นสกายพารค์ 6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด , 6 วัน 4 คนื ,

TOYA SUNPALACE HOTEL  , SHERATON HAKODATE HOTEL  , PREMIER SAPPORO HOTEL

นงักระเชา้ไฟฟ้า เมอืงฮาโกดาเตะชมววิทวิทศันย์ามค่าํคนืทสีวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 
เทยีวชมเมอืงยา่นโมโตมาจถินนทนียิมในหมูผู่ร้กัการเดนิเทยีวชมววิ 

อาคารโกดงัอฐิแดงเก่าอาคารทเีต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นขายของทรีะลกึทตีงัอยูภ่ายใน 
ชมเมอืงทา่ทมีบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ท ีคลองโอตาร ุ

สนุกสนานกบั กจิกรรมถาดเลอืนหมิะ ณ ลานสก ี
ชอ้ปปิงเมอืงซปัโปโร ่แหลง่ทตีงัของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดงัและรา้นคา้มากมาย

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิชโิตเซะ

20.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย เจา้หนา้ที
ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ

23.55 น.



ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทยเทยีวบนิท ีTG 670

วนัท ี2
สนามบนิชโิตเซะ - โดราเอมอ่นสกายพารค์ - ฮาโกดาเตะ - นงักระเชา้ชมววิยอดเขาฮาโกดาเตะ

08.20 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่โดราเอมอ่นสกายพารค์ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์นูในเรืองโดราเอม่อนการต์นูทเีป็นนยิมทสีดุในญปีุ่ น
ใหท้า่นไดอ้สิระกับการถ่ายรูปกับฉากในการต์นู เชน่ ฉากนังไทมแ์มชชนีทจีะทา่นใหท้กุทา่นเสมอืนเป็นสว่นหนงึของการต์นูโดราเอม่อน
และยังมโีซนรา้นคา้ทขีายของทเีกยีวกับโดราเอม่อน เชน่
รา้นกาแฟทจีะขายขนมไทยากซิงึเป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิโีดราเอม่อนชนืชอบและยังมโีซนหอ้งสมุดจะมหีนังสอืการต์นูโดราเอม่อนจัดจําหน่าย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
นําทา่น เทยีวชมเมอืง ยา่นโมโตมาจ ิจากเชงิ เขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสูท่า่เรือ
ถนนเหลา่นีเป็นทนียิมในหมู่ผูรั้กการเดนิเทยีวชมววิ เนืองจากเรียงรายไปดว้ยอาคารตา่งๆ
ทมีเีอกลักษณ์และมภีมูทัิศนอั์นหลากหลายเมอืครังอดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทมีกีารคา้ขายกับชาวตา่งชาตฝัิงตะวันตก
ซงึทําใหวั้ฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ ซงึทา่นจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร
อาคารบา้นเรือนเกา่แบบตะวันตกทตัีงอยู่รมิเนนิเขา

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาฮาโกดาเตะ โดยนําทา่นโดยสาร กระเชา้ไฟฟ้า
เพอืชมจดุชมววิววิทวิทัศนข์องเมอืงฮาโกดาเตะ ทมีนี ้าํทะเลขนาบอยู่ทัง 2 ดา้น เป็นคอคอดกระ เมอืยามค่าํคนืบา้นเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ
จงึทําใหเ้ห็นแสงระยบิระยับ เป็นววิทวิทัศนย์ามค่าํคนืทสีวยตดิอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ รา้นอาหาร

ทพีกั
SHERATON HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - โกะเรยีวคะค ุ- โกดงัอฐิแดง - ชมววิภเูขาไฟโชวะชนิซงั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซอืเลอืกชมอาหารทะเลขนึชอืของเกาะฮอกไกโด
ไม่วา่จะเป็นปหูลายหลายชนดิ ปลาแซลม่อน ปลาหมกึ ไขห่อยเม่น กุง้ ทมีทัีงแบบสดและแบบแหง้ หรือจะเป็นผลไมข้นึชอืตามฤดกูาลและผักพนื
เมอืงหลากหลายชนดิหรือทา่นจะเลอืกลองกจิกรรมตกปลาหมกึหรือลมิลองไอศกรีมหมกึดําทเีป็นของขนึชอืของเมอืงฮาโกดาเตะไดอ้กีดว้ย
หอคอยโกเรียวคะค ุหอคอยแหง่นีตังอยู่บรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้สวนสาธารณะโกะเรยีวคะค ุมคีวามสงู 107 เมตร
จากดา้นบนทา่นสามารถมองเห็นรูปร่างของสวนสาธารณะโกะเรียวคะคทุมีลัีกษณะเหมอืนกับดาว 5 แฉกพรอ้มทังววิรอบๆเมอืงฮาโกดาเตะ
ในวันทอีากาศดทีา่นสามารถมองเห็นไดถ้งึฝังอาโอโมรเิลยทเีดยีว

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่อาคารโกดงัอฐิแดง เกา่รมิทา่เรือ ในปี 1859
ทา่เรือฮาโกดะเตะเปิดทําการเป็นหนงึในทา่เรือคา้ขายระหวา่งประเทศแหง่แรกของญปีุ่ น
ในบรเิวณอ่าวเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นขายของทรีะลกึทตัีงอยู่ภายในตกึเกา่
คณุจะเพลดิเพลนิกับการเดนิกนิลมชมววิรอบบรเิวณนีประกอบกับเพลงทเีปิดทางเสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทัวเมอืง
เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมอืงทสีวยทสีดุแสนโรแมนตกิ 

จากนันนําทา่นชม ภเูขาไฟโชวะซนิซงั ภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหม่ทเีกดิจากการสนัสะเทอืนของผวิโลกในปี
1946 ซงึระเบดิปะทตุดิตอ่กันนานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดังทเีห็นอยู่ ปัจจบัุนอยู่ในความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น
“อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นทรีะลกึ



ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณหอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกับการแชน่ ้าํจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น

วนัท ี4
ดมืน้าํบรสิทุธจิากภเูขาโยเต - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอน้าํโบราณ - โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ
- เมนูปู 3 ชนดิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาโยเตอ ิทไีดรั้บการกลา่วขานกันวา่เป็น ”ภเูขาฟจู”ิ ของเกาะฮอกไกโด ใหท้า่นไดด้มืน ้าํบรสิทุธิ
ทเีกดิจากการละลายของหมิะบนยอดเขา ผา่นการกลันกรองในชนัหนิตามธรรมชาตแิละผดุขนึเป็นตาน ้าํบรสิทุธทิมีคีวามเย็น สะอาด
มแีร่ธาตทุดีตีอ่ร่างกาย ดมืแลว้ทําใหท้า่นรูส้กึสดชนื 

นําทา่น เมอืงโอตารุ เมอืงโรแมนตกิทคีวบคูไ่ปกับความเกา่แกแ่ละความสําคัญทางประวัตศิาสตร ์

นําทา่นชม คลองโอตารุ ทมีคีวามยาว 1,140 เมตร และเชอืมตอ่กับอ่าวโอตารุ ในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ.1920
ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรือบรเิวณปากอ่าว ซงึในยามค่าํคนืคลองแหง่นีไดรั้บคําขนานนามวา่เป็นจดุทโีรแมนตกิทสีดุ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชนั ทภีายนอกถูกสรา้งขนึจากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้
พพิธิภัณฑแ์หง่นีสรา้งขนึในปี 1910 ปัจจบัุนนับเป็นมรดกทางสถาปัตย กรรมทเีกา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ

นําทา่นชม นาฬกิาไอน้าํโบราณ สไตลอั์งกฤษทเีหลอือยู่เพยีง 2 เรือนบนโลกเทา่นัน นาฬกิานีจะพน่ไอน ้าํ มเีสยีงดนตรีดังขนึทกุ  ๆ15 นาที
เหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าํอกีเรือนทแีคนาดา

นําทา่นชม โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติช็อคโกแลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น
ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขนึในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซงึม ีช็อคโกแลตทขีนึชอืทสีดุของทนีีคอื Shiroi Koibito
ซงึมคีวามหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นททีา่นรักทาน หรือวา่ซอืเป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นก็ได ้
นอกจากนีทา่นจะไดเ้ลอืกซอืช็อคโกแลตทหีาซอืทไีหนไม่ได ้และทา่นก็ยังจะไดช้มประวัตคิวามเป็นมาของโรงงาน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารเมนูป ู3 ชนดิ

ทพีกั
PREMIER SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
กจิกรรมถาดเลอืนหมิะ ณ ลานสก ี- ชอ้ปปิงทานุกโิคจิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

ทา่นสมัผัสความสนุกสนานกับ กจิกรรมถาดเลอืนหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการสมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกับการ
“นังเลอืนหมิะ” อย่างเป็นประสบ การณ์ทสีนุกไม่รูล้มื ** ไมร่วมอตัราคา่เช่าอปุกรณ์, ชุดสําหรบัเลน่สก ีเครอืงเลน่ทกุชนดิ ประมาณ 5000-
1000 เยน**

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร



บา่ย
นําทา่นชอ้ปปิง ณ ถนนทานุกโิคจ ิแหลง่ทตัีงของหา้ง สรรพสนิคา้ชอืดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิงไดจ้ใุจเชน่ DONKY เปิด 24 ชม,
รา้น100เยน, รา้น UNIQLO, รา้น GU, รา้น ABC, หา้ง PARCO รา้นขายเสอืผา้แฟชนัวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครืองสําอาง

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
PREMIER SAPPOROHOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
สนามบนิชโิตเซะ - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

07.00 น.
ทําการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระ หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ

10.00 น.
นําทา่นกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 671

15.50 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด

เงอืนไขการใชบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิการเดนิทาง
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสาย การบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์งัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ ** **สําคญั!! บรษิทั ทําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั
ไมส่นบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและ ในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและญปีุ่ น
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
• กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

** ในกรณทีทีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทั
อาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล]
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลุมประกนัสุขภาพ]

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 
- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]
- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน,
เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น,
รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15
**ถา้กรณทีางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทูตกาํหนด)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิสําหรบัคนขบัรถ/มคัคเุทศก/์หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 4,000 เยน ตอ่ทา่น/ทรปิ

• ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจีา่ย 3%

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ - ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษิทัจะจดัเตรยีมใหก้บัลูกทวัร ์
แตท่งันขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนัเท่านัน

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญปีุ่ น และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน
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