
  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.30  คณะพร้อมกนัทสีนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก ชนั 3 ประตูทางเข้าที 1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เจา้หน้าทบีรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก

ใหท่้านก่อนขนึเครอืง 

** สายการบิน AIR ASIA X ทําการบินด้วยเครอืงบิน AIRBUS A330-300 ทีนังแบบ   3-3-3 

(377ทีนัง) นําหนักกระเป๋าเดินทางทงัขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครืองดืมทงัขาไปและขากลบั ** 

23.55  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เทียวบินที XJ 620 

 

 

 

 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

วนัที รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่     

 
สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมง็ – ถาํนําแขง็คามิคาว่า ไอซ ์พาวิลเลียน 

– นําตกกิงกะ ริวเซ – โซอุนเคียว 
 -  

SOUNKYO KANKO HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

 โซอนุเคียว – BLUE POND – นิงเกิล เทอรเ์รส – มิซึอิ เอ้าเลท็ต ์– ซปัโปโร   - 
SMILE PREMIUM HOTEL 

SAPPORO หรือเทียบเท่า 

4 
ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอนําโบราณ – 

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ทาํเนียบรฐับาลเก่า – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร   - 
SMILE PREMIUM HOTEL 

SAPPORO หรือเทียบเท่า 

5 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ     

 

เทียวตอนเหนือสดุของญีปุ่ น แหล่งรวมอาหารอร่อย 
ทดสอบใช้ชีวิตในห้องลบ องศา ณ ถาํนําแขง็คามิคาว่า ไอซ ์พาวิลเลียน 

สมัผสัความโรแมนติก ณ คลองโอตาร ุช้อปกระหนําย่านทานูกิโคจิ 

พิเศษกบัการแช่ออนเซน็สไตลญ์ปีุ่ น พร้อมทานบฟุเฟ่ตข์าป!ู! 

 อิมอร่อยกบั

บฟุเฟ่ต์ขาป ู

 –  เมษายน   

เทศกาลสงกรานต์ ราคา 39,900 XJ 620 DMK – CTS 23.55 – 08.40 

XJ 621 CTS – DMK 09.55 – 15.10 



 
 

 

 

 
08.40 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถนิเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถนิ

เพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมง็ สถานทรีวบรวมร้านราเม็งชอืดงัของเมอืงอาซาฮกิาว่า 

กําเนิดขนึในปี  มรี้านราเมนชอืดงัถงึ  ร้านทแีสดงฝีมอืการปรุงให้ลูกคา้ไดล้มิลองและยงัมี

เรอืงราวความเป็นมาของราเมนจดัแสดงใหช้มอกีดว้ย 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่อกีโลกหนึง ณ ถาํนําแขง็คามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลียน ท่านสามารถมา

เทยีวทนีีไดต้ลอดทงัปีในตวัอาคารจะรกัษาอุณหภูมเิอาไว้ ท ี-20 องศา และมกีารจดัแสดงหนิงอก 

หนิยอ้ย ซงึเกดิจากนําแขง็ และกว่าจะจบัตวัเป็นหนิยอ้ยดงัทเีหน็ในภาพ กจ็ะใชเ้วลากว่าสบิปี และ

จุดทน่ีาชมทจีุดกค็ือ มุมทเีราจะสามารถทจีะทดสอบใชช้วีิต ในห้องลบ 41 องศา และเป็นห้องที

หนาวทสีุดทเีปิดให้เขา้ชมไดใ้นญปีุ่ น ทีนีมีบริการให้ยืมเสือหนาวฟรี ดงันันจงึไม่ตอ้งกงัวลว่าจะ

หนาวเกนิไป 

นําท่านชม นําตกกิงกะ สมญา นําตกเส้นด้าย ทมีคีวามงดงามตามธรรมชาต ิดว้ยความสูง 120 

เมตร ทาํใหส้ายนําไหลบ่าตกลงสูเ่บอืงล่างมคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคลา้ยเสน้ดา้ยสวยงาม

มาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยิงนัก บริเวณใกล้ๆกัน นําท่านชม นําตกริวเซอิ สมญา  

นําตกดาว อกีความงดงามตามธรรมชาตทิไีม่แพ ้กนัความสงู 90 เมตร สายนําทไีหลออกจากซอก

ผาตกลงเบืองล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจบัตางามราวกบัดวงดาวทีตกลง มาจากฝากฟ้า       

ทที่านไม่อาจปฏเิสธความงามแสนประทบัใจไดอ้ย่างแน่นอน นําตกสองแห่งนีไดร้บัสมญา นําตกคู่

สาม–ีภรรยา 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั โซอนุเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

คาํ รบัประทานอาหารคาํในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตข์าป!ู! 

*** หลังรบัประทานอาหารคํา ขอเชญิท่านสัมผสักับการแช่นําแร่สไตล์ญปีุ่ น หรือทเีรียกกนัว่า     

การอาบออนเซ็น ใหท้่านได้ผ่อนคลายความเมอืยล้าจากการเดินทางและชาวญปีุ่ นยงัเชอืกนัว่า

การอาบนําแร่นนัจะทาํใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

DAY 2 
สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บา้นราเมง็ – ถาํนําแขง็คามิคาว่า ไอซ ์พาวิลเลียน – นําตกกิงกะ ริวเซ 

– โซอุนเคียว 



 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านชม BLUE POND บ่อนําสีฟ้าแห่งเมืองบิเอะ บ่อนําสฟ้ีาสดใสแปลกตาแห่งนี เป็น

บ่อนําทเีกดิขนึหลงัการสรา้งเขอืน เพอืป้องกนัการเกดิโคลนถล่มจากภูเขา TOKACHI ปะทุในปี 

ค.ศ. 1988 ทําให้นําถูกกันไม่ให้ออกจากเขือน สาเหตุทีนําในบ่อเป็นสีฟ้าสดนันก็คือสาร

อลูมเินียมไฮดรอกไซด์ทเีจอืปนอยู่ในนําเป็นจํานวนมาก ซงึอลูมเินียมไฮดรอกไซด์นันมาจากการ

ปะท ุของภูเขาไฟโทคาจดิาเคะ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนันนําท่านเดนิทางสู่ นิงเกิล เทอรเ์รส ทเีรยีงรายไปดว้ยบา้นกระท่อมไมแ้ละสนิคา้งานฝีมอื

ต่างๆ มากมาย ภายในร้านค้าต่างจะมีคนทํางานฝีมอืให้ชมพร้อมทงัจําหน่ายสนิค้าไปด้วย มี

ทางเดนิไมก้ระดานทลีอ้มรอบไปดว้ยนําตกและตน้ไมป้กคลุม รา้นคา้ รา้นคาเฟ่ต่างๆ อยู่ท่ามกลาง

ป่าไมพ้รอ้มตน้สนทสี่งกลนิหอมหวน และนําตกทสีรรคส์รา้งบรรยากาศอนัน่าหลงใหล ในช่วงทฤีดู

หนาวมาถงึทางเดนิและกระท่อมไมจ้ะถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะสขีาวโพลน ยามคําคนืท่านจะได้พบ

กบัประสบการณ์ทแีตกต่างออกไป ทงัทางเดนิและอาคารต่างๆจะถูกประดบัเรยีงรายไปดว้ยแสงไฟ

ดุจดงัอยูใ่นโลกแห่งเทพนิยาย อสิระใหเ้กบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

นําทา่นอสิระชอ้ปปิง ณ มิซึอิ เอ้าเลท็ต ์เอาทเ์ลท็ทรีวบรวมสนิคา้มากมาย รวมทงัสนิคา้ปลอดภาษ ี

อาท ิCoach Ralph Lauren ฯลฯ และอกีมากมายกว่า 130 รา้นใหท้่านได้เลอืกสรรตามอธัยาศยั

หรอืจะลองเลอืกชม Hokkaido Local Farm Village ทสีุดของฟาร์มทรีวบรวมสรรพสงิสนิคา้ของ 

ฮอกไกโด ในแบบททีุกท่านไมค่วรพลาด 

***อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อยา่งคุ้มค่า*** 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั ซปัโปโร ณ SMILE PREMIUM HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดิมชอื ศาลเจ้าซปัโปโร เปลียนเพอืใหส้มกบั

ความยงิใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนีคอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเชน่ภูมภิาคคนัโต แต่ทนีี

DAY 3 โซอนุเคียว – BLUE POND – นิงเกิล เทอรเ์รส – มิซึอิ เอ้าเลท็ต์ – ซปัโปโร 

DAY 4 
ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอนําโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี –  

ทาํเนียบรฐับาลเก่า – ยา่นทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 



 
 

กเ็ป็นทสีําหรบัใหค้นท้องถนิไดก้ราบไหว้สงิศกัดิสทิธทิสีงิสถติอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี เพอืเป็นขวญั

และกาํลงัใจสบืไป 

นําท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ทีควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสําคัญทาง

ประวตัศิาสตร์ แวะชม คลองโอตาร ุทมีคีวามยาว 1,140 เมตร และเชอืมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซงึใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทยีคุอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟืองฟู คลองแห่งนีไดถู้กใชเ้ป็น

เสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่าน

เดนิเล่น พรอ้มถา่ยรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเกา่แกร่มิคลองและววิทวิทศัน์ทสีวยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรปูเป็นทรีะลกึกบั นาฬิกาไอนําโบราณ ทเีหลืออยูเ่พยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน นาฬิกานีจะพ่นไอนํา ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขนึทุกๆ 15 นาท ีจากนันนําท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชนัทีภายนอกถูกสร้างขนึจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในทําด้วยไม ้พพิิธภณัฑ์แห่งนีสร้างขนึในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที

เก่าแก่และควรคา่แกก่ารอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนนันําทา่นชม ทาํเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาทสีรา้งดว้ยอฐิสแีดงทงั

หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส์ สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป

จํานวนมากกว่า 2.5 ล้านกอ้น ตึกแดงหลงันีใช้เป็นททีําการรฐับาลฮอกไกโดตงัแต่ปี พ.ศ. 2429 

และใชต้อ่เนืองยาวมานานถงึ 80 ปี กอ่นทจีะยา้ยไปททีําการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสงู 10 ชนั

ซึงตงัอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี ตัวอาคารทีเห็นในปัจจุบันทียังงดงามอยู่นันได้ร ับการบูรณะ

ซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมอืปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวนัตกทเีหลอือยู่เพยีงไม่กแีห่ง อาคารหลงันีจงึได้รบัการขนึทะเบียนเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรม

สาํคญัของชาตเิมอืปี พ.ศ. 2512 

จากนันนําท่านสู ่ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปปิงเกา่แก่ของเมอืงซปัโปโร อายกุว่า  ปีตลอดถนน

จะมรี้านคา้ต่างๆ เรียงรายกนัไปสองขา้งทาง ทงัรา้นขายของสด ร้านกนิ รา้นขายของทรีะลกึรวม

แลว้กว่า  รา้น อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครอืงใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสอืผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครอืงสาํอางค ์เป็นตน้ 

***อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั ซปัโปโร ณ SMILE PREMIUM HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 



 
 

 

 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพือ

กลบักรงุเทพฯ 

09.55 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เทียวบินที XJ 621 

15.10 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

*************************************************** 

กาํหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า  ปี 
พกัเดียวเพิม 

1  – 1  เม.ย. 39,900 บาท ** ไมมี่ราคาเดก็** 6,000 บาท 8,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครงัต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25-30 ท่าน ตามจาํนวนทนีงัของแตล่ะพเีรยีด  

ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว  บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทางหรอืเปลยีนแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตวัเครอืงบนิเดนิทางไป-กลบั ชนัประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทรีะบุในรายการ  

 อาหารบนเครอืงทงัขาไปและขากลบั 

 ค่านําหนกักระเป๋าทงัขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

 ค่าทพีกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานทต่ีาง ๆ ตามทรีะบุในรายการ  

(ห้องทริปเปิลโรงแรมทีญีปุ่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดียว + หนึงเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเปิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิในการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึงทวิน ห้องสองเตียงเดียว 

+ หนึงซิงเกิล ห้องหนึงเตียงเดียว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิมเติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงอืนไขกรมธรรมเ์ป็นผู้กาํหนด) ** ไมร่วมประกนัสขุภาพ ** 

 

DAY 5 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 



 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , ค่าอาหารและเครอืงดมืนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่านําหนกักระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพมิ %  และภาษหีกั ณ ทจี่าย %  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชวัคราวเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนินําใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนัง, ซือนําหนักกระเป๋าเพิม, ซืออาหารเพิมหรือบริการต่างๆ

เพิมเติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีดแูลท่านโดยตรง *** 

เงือนไขการสาํรองทีนัง 

 กรุณาสาํรองทนีงัโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองทีนัง 

o มดัจําท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ 

 

เงือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจํา 

 กรณีการเดินทางทีบริษัทฯต้องทําการวางการันตีค่ามดัจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข และหรือ

เทียวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทงัหมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทงัหมดก่อนการจอง  

เพือความถกูต้องและความเข้าใจทีตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันันหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือนไขของบริษทัฯ

เป็นทีเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือทราบอีกครงั *** 

 กรณีเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซงึอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืเงนิทงัหมด 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวิสยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานที

ต่าง ๆ ทเีหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครงั 

มิฉะนันทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทงัสิน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิทจีะเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทมีีการขนึลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขนึคา่นํามนัของสายการบนิ 



 
 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัิเหตุบนทอ้งถนน โดยขนึอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทงันีจะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสันําเทียวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชวัโมงเท่านัน อาทิเช่น เริมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิมเวลาการใช้รถบสัได้ ทงันีมคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนันๆเป็นหลกั  

 รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครงัหนึง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทพีกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรอืงห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปทเีขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผู้สูบ

บุหร ี/ ปลอดบุหรไีด้ โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิมอืท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทงัสนิ 

 

****รายละเอียดเกียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารทีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 

 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น ดงัตอ่ไปนี 

1. สงิยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได้ เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่  เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทไีมม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทจีะกระทําในประเทศญปีุ่นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ  วนั 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 

 

 

 

 


