
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วนั
ท่ี 

โปรแกรมการเดินทาง เดินทาง 
อาหาร 

ท่ีพกั 
เช้า กลางวนั เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ(กรุงเทพ) TG670    – 

2 
สนามบนิชโิตเซะ (ฮอกไกโด) โนโบรเิบทส ึ– 
พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าในปราสาท  – จโิกกุดานิ – 
นัง่กระเชา้ชมววิอุสุซาน – โทยะ 

รถโคช้  ✓ ✓ 
TOYA KOHANTEI 
หรอืเทยีบเท่าใน
ระดบัเดยีวกนั 

3 
KiRoro Ski Resort - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– 
นาฬกิาไอน ้า- พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี- โรงงาน
เป่าแกว้ – โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ                                

รถโคช้ ✓ ✓ ✓ 
TMARK Hotel 
หรอืเทยีบเท่า  

4 อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั  - ✓   
TMARK Hotel 
หรอืเทยีบเท่า 

5 
ผ่านชมหอนาฬกิาซปัโปโร- ศาลาว่าการเมอืง 
ฮอกไกโดหลงัเก่า (ท าเนียบอฐิแดง) -  
สนามบนิชโิตเซะ –สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

TG681 ✓   – 

 

 
รายละเอียดโปรแกรม 

วนัแรก      สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด) 

 20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์D สายการ
บนิ THAI AIRWAY (TG) เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง 
(ไกดท์วัรแ์นะน าการเดนิทาง) 

 23.55 น.   ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชโิตเซ่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ  THAI AIRWAY (TG) (TG670)  

วนัท่ีสอง โนโบริเบทสึ – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าในปราสาท  – จิโกกดุานิ – นัง่กระเช้าชมวิวอสุซุงั – โทยะ (-/L/D)                                                                                                             

08.20 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าและท าภาระกจิส่วนตวัเรยีบรอ้ยแลว้...       

   ***ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั ***  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโนโบรเิบทส(ึNoboribetsu) เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงดา้นบ่อน ้าพุรอ้นประจ า
ภมูภิาคฮอกไกโด เดนิทางสู่อควาเรยีมและสวนสนุก(Marine Park Nixe)  ทีน่ี่นัน้มสีไตลก์ารออกแบบตกแต่ง
เป็นในสไตลป์ราสาทโบราณแบบยโุรป  พาเหรดเพนกวนิ การแสดงนี้ถอืเป็นไฮไลทข์องทีน่ี่เลย เพราะ
นกัท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาที ่Hokkaido กเ็พื่อจะมาชมเจา้นกเพนกวนิเหล่านี้ เมือ่ถงึเวลาแสดง ฝงู



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นกเพนกวนิกจ็ะเดนิเตาะแตะๆ มาตามทางเดนิ เดนิไปทางซา้ยททีางขวาท ีจนสุดทางเดนิ กจ็ะหยดุเดนิและ
ยนืโชวต์วัใหน้กัท่องเทีย่วไดถ่้ายรปูกนัไดเ้ตม็ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (1)    
  น าท่านเดนิทางไปชม จิโกกดุานิ พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของธรรมชาตทิีจ่โิกกุดานิหรอืหุบผานรก 

ซึง่ยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากน ้าผุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด เป็นทีม่าของหุบผานรก  
  เดนิทางสู่ โทยะ น าท่านสู่ ภเูขาไฟอสึุ เพื่อขึน้กระเชา้ไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทวิทศัน์ ภเูขาไฟโชวะ 

(โชวะชนิซงั) ภเูขาไฟทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของเปลอืกโลกในปี 1943 (หรอืปีโชวะของญีปุ่่ น ซึง่เป็นทีม่า
ของชื่อเรยีกภเูขาไฟโชวะ) ระเบดิประทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี และเมือ่ลาวาเยน็ลงจบัตวัแขง็ขึน้ กลายเป็น
ภเูขาสงูถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ไดใ้นปัจจบุนั 
  

 

 
           
+ 
 
 
 
 
 

  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั TOYA KOHANTEI หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2)  
 หลงัอำหำรให้ท่ำนได้ แช่น ้ าแร่ (ออนเซน็) เพือ่ผ่อนคลำยควำมเมือ่ยล้ำ จะท ำใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติ และ

ใหผ้วิพรรณสวยงำน (แช่ครัง้ละประมำณ 20 นำท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัท่ีสาม      KiRoro Ski Resort - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้า- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว 
– โรงงานชอ็คโกแลตอิชิยะ                                     (B/L/D)        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านสมัผสัประสบการณ์ทดลองเล่นกระดานเลื่อนที ่ สกีรีสอรท์ Ski Resort ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นอะไกกาว่า 
(Akaigawa Village) ใกลเ้มอืงโอตาร ุในฤดหูนาวพืน้ทีร่อบๆรสีอรท์จะเป็นสถานทีเ่ล่นสกทีีม่หีมิะคุณภาพด ี
เป็นสขีาวละเอยีดเหมอืนแป้งฝุ่ น ดว้ยทศันียภาพอนังดงาม (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)  

น าท่านเดนิทางสู่ “เมืองโอตาร”ุ หนึ่งในเมอืงโบราณ ทีเ่คยเป็น
เมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือของญีปุ่่ น (ในสมยัก่อนใชใ้นการขน
ถ่ายสนิคา้ และท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่ จนไดช้ื่อว่า
เป็น Wales of the North) ชมความสวยงามและโรแมนตคิของ
เมอืงโอตารดุว้ยการสรรสรา้งอยา่งลงตวัในสไตลย์โุรปจากนัน้น า
ท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่า
ทีส่ะทอ้นบนผวิน ้าของ คลองโอตาร ุ(คลองสายวฒันธรรมทีด่นิ
แดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั) และท่าน

ยงัสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่ก ดดัแปลงมาจากโกดงัเมือ่สมยัก่อนไดอ้กีดว้ย  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (4) JAPANESE SET    
บ่าย ใหท้่านเพลดิเพลนิ แต่ทีโ่อตารุนี้เป็นแห่งแรกและมี

นาฬิกาไอน ้าโบราณทีย่งัใชก้ารไดด้ ีเป็นเอกลกัษณ์
ตัง้อยูด่า้นหน้าตกึกบัเสยีงเพลงจาก “พิพิธภณัฑ์
กล่องดนตรี” ส่งเสยีงตอ้นรบัท่านตัง้แต่กา้วแรกทุก 
ๆ 15 นาท ีจากเสยีงระฆงัของหอนาฬกิาทีต่ ัง้เด่นอยู่
หน้าอาคารทีถู่กสรา้งขึน้นานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตาร ุท่านจะไดช้มวธิกีารผลติกล่องดนตรแีละเลอืกซือ้
กล่องดนตรหีลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวใน
โลก และตระการตากบั “โรงงานเป่าแก้ว” ใหท้่านชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของ
จนิตนาการ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากแกว้เป่า ทีส่่องแสงแวววาวราวครสิตลัราคาแพง แต่ราคากลบั
ยอ่มเยาหรอืจะเลอืก เป่าแกว้ดว้ยฝีมอืของคุณเองโดยมผีูเ้ชีย่วชาญคอยช่วยเหลอื 

 จากนัน้น าท่านไปชม โรงงานชอ็คโกแลตอิชิยะ แหล่งผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ นใหท้่านได้เลอืก
ซือ้ เป็นของฝากตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั IBIS STYLE SAPPORO หรือ TMARK 

CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัท่ีส่ี     อิสระช้อปป้ิง ตามอธัยาศยั                                                                (B /-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  **อิสระท่องเท่ียวเตม็วนั** ไม่มีรถบสับริการในวนัน้ี มีไกดแ์นะน าการ

เดินทาง **ให้ท่านช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เช่น 
ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจอิิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
เครื่องส าอาง, เสื้อผ้าแฟชัน่ ,กล้อง, เกมส์และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย 
จากนัน้ ช๊อปป้ิงที ่ซูซูกโิน่ รวบรวมรา้นคา้ต่าง ๆ มากมายกว่า 200 รา้นคา้
เอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตัง้แต่หัวค ่ายนัดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส าหรบันกัท่องราตร ี    

 อสิระตามอาหารกลางวนัและค ่าตามอธัยาศยั    
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั IBIS STYLE SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือ

เทียบเท่า 

วนัท่ีห้า      ผา่นชมหอนาฬิกาซปัโปโร- ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า (ท าเนียบอิฐแดง)   
 สนามบินชิโตเซะ – ประเทศไทย                             (B /-/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 ผ่านชม“หอนาฬิกาโบราณ” สถาปัตยกรรมสไตล์อเมรกิันตะวนัตก สร้างขึ้นในปี 

1878 โดยมหาวทิยาลยัฮอกไกโด ทุกชัว่โมงเสยีงระฆงัยงัคงดงักงัวานบ่งบอกความมี
ชวีติชวีาของชาวฮอกไกโด  

 น าชม ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า (ท าเนียบอิฐแดง) ศาลาว่า
การเมืองฮอกไกโดหลงัเก่าตัง้อยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า เป็นอาคารที่
ก่อสรา้งจากอฐิจงึเป็นทีรู่จ้กัดดีว้ยชื่อเล่น ‘ท าเนียบอฐิแดง’  

 อสิระตามอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั    

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชโิตเซ่เพื่อผ่านขัน้ตอนการ
เชค็อนิและรบับตัรโดยสาร 

1188.0.000  น.น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ  โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ การบนิไทการบนิไทยย  เท่ียวบินท่ี เท่ียวบินท่ี TTGG668811    
2323.50 น..50 น.  ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม.ิ.. โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม.ิ.. โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

ค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  
  

หมายเหตุ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของอตัรา
แลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษนี ้ามนั ซึง่มกีารผนัผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพทางการเมอืงภยั
ทางธรรมชาตแิต่ยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิารและค านึงถงึความตอ้งการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์
ของลกูคา้เป็นส าคญั..... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 
เดก็ (2-11ปี) 
(พกักบัผู้ใหญ่) 

เดก็ทารก 
(ไม่เกิน 2 ปี) 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

27 กมุภาพนัธ ์– 3 มีนาคม 42,900.- 37,900.- 12,900.- 7,500.- 
6 – 10 มีนาคม 42,900.- 37,900.- 12,900.- 7,500.- 
13 – 17 มีนาคม 42,900.- 37,900.- 12,900.- 7,500.- 
24 – 28 มีนาคม 42,900.- 37,900.- 12,900.- 7,500.- 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  
 ตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั เสน้ทางทีร่ะบุในโปรแกรม ชัน้

ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุ หรอืเทยีบเท่าในราคาเดยีวกนั 

(หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  
 ค่ารถ-รบัสง่ น าเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ านาญ

เสน้ทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 

1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหน้าทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม         

 ค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์า่นละ 5,000 เยน 
ตลอดการเดนิทาง  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่า
เครื่องดื่มในหอ้งพกั  

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร 
นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร ์

 ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์/ ภาษหีกั ณ ที่
จ่าย 3 เปอรเ์ซน็ต ์

หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 

วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน ซึง่ใน
กรณีนี้ ทางบรษิทัฯ หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบาง
ประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยั จนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยีหรอื
ไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์
และเหตุสดุวสิยับางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยั
ธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หาก
ท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทั
ฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แต่อย่างไรกต็ามรายการ
นี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษิทั ฯ 
จะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และ 
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง
หา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความ
ประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทั ฯไม่
อาจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น  ทัง้บรษิทัฯ
จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย
งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว
ทีพ่ าพกัอยูใ่นประเทศไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. มคัคุเทศกพ์นกังานและตวัแทนของบรษิทัฯไม่มสีทิธิใ์นการ
ใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

6. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระ
ผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไข
ต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 
20,000  บาท  

• สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 
มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 
• แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วนัก่อนเดนิทาง คนืเงนิมดั

จ าทัง้หมด 
• แจง้ล่วงหน้า 31 – 44 วนัก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ า

ตัว๋ท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหน้า 16 - 30 วนัก่อนการเดนิทาง หกัค่า

ด าเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท 
• แจง้ล่วงหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดนิทาง หกัค่า

ด าเนินการต่างๆ รวม 100 %  
• ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดนิทาง ,ถูกปฏเิสธการเขา้

เมอืง จะไม่มีการคืนเงินทัง้หมด 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมี
ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ 
จะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป 
แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนื
ไดค้อื  
• ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋และอื่นๆท่านละ 

10,000 บาท  
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีล
ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดน้ัน้ 
จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึ
จะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่ากบัทาง
สถานทตูฯ)  

ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เช่น ตัว๋เครื่องบนิ
ขากลบั หรอือื่นๆ สาหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้น
การพจิารณาไดแ้ก่ 

(1) ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  
(2) สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้
ในระหว่างทีพ่านกัในประเทศ ญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ 
เป็นตน้) (3) ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่านกัใน
ประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ)  
(4) ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศ
ดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6  
เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดั
ต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการ
พ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิด้
อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้
ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


