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โซอนุเคียว–ไอซพ์าวินเล่ียน–บอ่น ้าสีฟ้า – โทมิตะฟารม์-โอตาร ุ– ซปัโปโร 

โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS    

ราคาเร่ิมต้นเพีย๊ง.. 
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20:30 น. พรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์C โดยสายการบนิไทย 
เจา้หน้าทีจ่ากบริษทัจะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและในการเดนิทาง  

23:45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ สู่ สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญีปุ่่ ร โดยสายการบนิไทยแอร์

เวย ์เทีย่วบนิที ่TG 670  **มีบริการเสริฟอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

 

08:30 น.  เดนิทางถงึ สนามบินนิวชิโตะเสะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทาง สู่ เมอืง
อาซาฮคิาว่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

วันที่                         รายการทวัร์                                                 อาหาร 

วันที่หน่ึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ  - - - 

วันที่สอง สนามบินชิโตะเสะ - หมูบ้่านราเมน  - ไอซพาวินเลีย่น – น า้ตกกิงกะ ริเซย์ - ออนเซ็น  - - √ 

วันที่สาม เมืองบเิอะ – Patchwork Road – ฟาร์มชิกิไซโนะ โอะกะ - บอ่น า้สฟีา้ - ฟรุาโนะ - 
โทมิตะฟาร์ม - โรงงานชีสฟรุาโนะ - ซปัโปโร  

√ √ √ 

วันที่ส่ี คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - ดิวตีฟ้รี - ห้างอิ
ออน - ช้อปปิง้ทานกิุ  

√ √ √ 

วันที่ห้า อิสระ ช้อปป้ิงและท่องเที่ยวตามอัธยาศัย √ - - 

วันที่หก สนามบินชิโตะเสะ - สนามบินสวุรรณภมูิ  √ - - 

แจกขนมขบเคี๊ยว 
 ระหว่างเดนิทาง 

วันที่หน่ึง สนามบนิสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  

วันที่สอง สนามบนิชิโตะเสะ - หมู่บ้านราเมน  - ไอซพาวินเล่ียน – น า้ตกกงิกะ ริเซย์ - ออนเซน็ 

บริการเสริฟอาหารบนเคร่ือง ไปกลบั จ านวน 2 ขา  

แช่ออนเซ็น 1 คืน + เมนูบุฟเฟ่นานาชาติ  

ขาปูยกัษ ์และเมนูป้ิงยา่ง + เคร่ืองด่ืมเบียร์ไม่อั้น! 
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 หากมาฮอกไกโดแล้วต้องไม่พลาดท่ีจะ รับประทานราเมนต้นต าหรับ ท่ี หมู่บ้านราเมนอาซาฮคิาว่า 
ก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้านมาอยูร่วมกนัเป็นอาคาร

หลงัคาเดียว เสมือนหมูบ้่านราเมน รวบรวม

ร้านดงัขัน้เทพไว้ในท่ีเดียว ทัง้หมชูาชแูผน่หนา 

เมงมะหรือหนอ่ไม้ดองกรุบๆ และหวัหอมญ่ีปุ่ น

ซอย พอลองซดน า้ซุปสมัผสัแรกท่ีรู้สกึได้ถึง

ความอร่อยเหาะเลยทีเดียว ให้ทา่นได้เลือกรับประทานราเมนกนัตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน **อิสระตามอัธยาศัย** 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโซอุนเคียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ) 
เดนิทางสู ่ถ า้น า้แขง็ไอซ์พาวลิเล่ียน สมัผสัหิมะได้ไมต้่องรอถึงฤดู
หนาว ภายในจะรักษาอณุหภมูิ ไว้ถึง -20 องศาเซลเซียส ไปจนถึง -41 องศา

เซลเซียส  มีการแสดงหินงอก หินย้อยท่ีเกิดจากน า้แข็งท่ีจบัตวักนั ยาวนาน

กวา่  10 ปี พร้อมทัง้ประดบัดาหลากสีสวยงาม ท่ีแหง่นีย้งัมีเสือ้หนาวให้ทกุ

ทา่นได้ยืมสวมใส่อีกด้วย 

  น าทา่นเดนิทางมา ชม น า้ตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในฮอกไกโด คือ 

น า้ตกกิงกะ หรือน า้ตกแมน่ า้สีเงิน ตัง้อยูอ่ทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ทซซึงั มี
ความสงู 120 เมตร ในฤดรู้อน น า้ตกจะไหลเป็นเส้นสีขาวเล็กๆ คล้าย

เส้นด้ายสวยงามแปลกตา และ  น า้ตกริวเซย์ หรือ น า้ตกดาวตก มีขนาด
ความสงู 50 เมตร ท่ีไหลออกเป็นสายออกมาจากซอกผา ดคูล้าย ดัง่ดาวตกท่ี

ลงมาจากฟากฟ้า จากนัน้พาทา่นเดนิทาสู ่โรงแรมออนเซ็น พร้อมให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

**การแช่ออนเซ็นส าหรบัชาว ญ่ีปุ่ น เชื่อกนัว่า เพือ่สขุภาพ เพือ่การรกัษา และเพือ่ความสดชื่น ผอ่นคลาย และเพือ่ความสะอาด ท าใหผิ้วพรรณ

เปล่งปลัง่ ระบบการหมนุเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ** 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พัก **เมนูบุฟเฟ่นานาชาต ิ** (1) 

โรงแรม Sounkyo Kanko Hotel หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมทีพ่กัทางบรษิทัจะแจง้อกีครัง้ในใบนดัหมายทวัรก์่อนเดนิทาง 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบิเอะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชม. 40นาที ) แวะถ่ายภาพช่ืนชมความงามของธรรมชาติ และ

ทุม่ข้าวบาร์เลย์่ สลบักบัเนินเขา เส้นทางนีเ้รียกวา่ 

“Patchwork Road” พบกบัวิว Mary&Ken 

Pension ช่ือนี ้ตัง้ช่ือตามเจ้าของท่ีพืน้นี ้มีทัง้ไร่มนัฝร่ัง ไร่

ข้าวโพด เป็นต้น  น าท่านเดินทางสู ่สวนชกิิไซ โนะ โอกะ 
(The Hill of Seasonal Colours) สวนนีไ้ด้รับ

สมญานามวา่ Flower Paradise เป็นสวนท่ีสามารถชมทุง่

ดอกได้ได้แบบ 360 องศาทกุมงุและสดุลกูหลูกูตา ไมว่า่มมุไหนก็เห็นทุม่ดอกไม้ เรียงรายสวยงาม **จ านวน

ดอกไม้จะมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กบัช่วงฤดูกาลและสภาพ

ภูมิอากาศในแต่ละปี** น าท่านชม บ่อน า้สีฟ้า หรือ 
Aoi ikeในภาษาญ่ีปุ่ น เกิดจากความบงัเอิญ หลงัจาก

การก่อสร้างเข่ือน เพ่ือปอ้งกนัการเกิดโคลนถลม่จากภเูขา

ไฟบริเวณใกล้เคียง น า้ท่ีถกูกัน้ออกจากเข่ือนกกัเก็บน า้ 

ไหลมารวมกนัจนเกิดเป็น บอ่น า้สีฟ้า มาจนถึงทกุวนันี ้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูเซทอาหารญ่ีปุ่น ( 2 )  

วันที่สาม เมืองบิเอะ – Patchwork Road – ฟาร์มชิกิไซโนะ โอะกะ - บ่อน า้สีฟ้า - ฟุราโนะ - โทมิตะ

ฟาร์ม - โรงงานชีสฟุราโนะ - ซัปโปโร 
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บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองฟุราโนะ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที ) พาทา่นมาถ่ายรูปและชมความงาม
ท่ีทุม่ดอกไม้ “โทมิตะ ฟาร์ม” ซึง่เป็นฟาร์มแหง่แรกของเมืองฟรุาโนะ ท่ีริเร่ิมปลกูดอกลาเวนเดอร์ ซึง่ชว่ง

ท่ีดอกลาเวนเดอร์บานสะพร่ังเตม็ท่ี คือชว่งกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม แตด่อกลาเวนเดอร์จะ

คงบานอยูใ่นกลางสิงหาคม 

 

 

 นอกจากนีย้งัมีดอกไม้อีกมากมายหลายชนิดในฤดอ่ืูน เชน่ ดอกป๊อปปี ้และดอกลปิูน ในเดือนมิถนุายน 

ดอกลิลล่ี ในเดือนกรกฎาคม ดอกทานตะวนั ดอกซลัเวีย และคอสมอส ในเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน ให้

ทา่นได้ถ่ายภาพความประทบัใจ กบั ทุม่ดอกไม้สีรุ่ง ท่ีถกูสลบักบัด้วยดอกไม้นานาชนิด **จ านวนดอกไม้

บาน จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัฤดูกาลและ สภาพอากาศแต่ละปี** 

 น าทา่นชม โรงงานชีสฟุราโนะ เป็นท่ีตัง้ของโรงงานผลิตชีทชัน้ยอด สมัผสักรรมวิถีการผลิตชีส ซึง่เป็น
ชีสต้นต าหรับของฮอกไกโด เย่ียมชมโรงงาน ตลอดจนลองลิม้รสชาตชีิส ท่ีมีคณุภาพชนิดตา่งๆ  

 จากนัน้มา ซปัโปโร เมืองหลวง พืน้ท่ีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่ น 

        

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร **เซทเมนูอาหารญ่ีปุ่น (3) 

โรงแรม Ana Holiday Inn Susukino หรอืเทยีบเท่า 

(โรงแรมทีพ่กัทางบรษิทัจะแจง้อกีครัง้ในใบนดัหมายทวัร์ 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

สาย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโอตารุ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชม.30 นาที) น าท่านชมคลองโอตารุ เป็นจดุแลนด์มาคร์ 
อดีตเป็นทา่เรือท่ีคกึคกัในชว่งคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 20 เรือล า

ใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือล าเล็กและล าเลียงไปตามคลอง ตอ่มา

เม่ือมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัมาขึน้ ก็มีการเลิกใช้งาน 

และได้รับการบรูณะก็เปล่ียนมาเป็นพิพิธภณัฑ์ ร้านค้า 

และร้านอาหาร ชาวเมืองนิยมมาเดนิเลน่ริมคลอง ท่ีนิยม

หากมาถึงล้วต้องไมพ่ลาดท่ีจะถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ  น าทา่น

เดนิชมเมืองตามถนนซาไกมาจิ สองข้างทางเตม็ไปด้วย

ร้านกาแฟร้านอาหาร ขนมทานเลน่มากมาย น าท่านชม

พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี  บ้านสถาปัตยกรรมแบบยโุรป เป็นอาคารไม้สองชัน้ จ าหนา่ยกลอ่งดนตรี
หลากหลายรูปแบบ ทัง้นีด้้านหน้ายงัมีนาฬิกาไอน า้โบราณจะร้องทกุ 15 นาที และจะพน่ไอน า้ทกุๆ 1 ชม. ทัง้

ยงัเคยเป็นฉากภาพยนตร์อีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  **เซทเมนูอาหารญ่ีปุ่น**(4) 

จากนัน้น าไปโรงชอ็คโกแลตอชิยิะ 
โรงงานท่ีนา่รักท่ีสดุ ท่ีตอบสนองความฝันของ

เดก็ๆด้านในเป็นทัง้โรงงานผลิตขนมและยงัเป็น

พิพิธภณัฑ์เก็บถ้วยชาโบราณ จดุตา่งๆ ท่ีให้ทัง้

ความรู้ ของฝากท่ีขึน้ช่ือและอร่อยท่ีสดุของฮอกไกโดก็ผลิตจากท่ีน่ี Shiroi 

Koibito Cookies เป็นคกุกีว้านิลลาสอดไส้ด้วยไวท์ช็อคโกแลต และมิลค์ช็อค

โกแลต น าท่านช้อปปิง้สินค้าตอ่ยงัห้างดวิตีฟ้รี JOYONE ให้ทา่นได้เลือก
ซือ้สินค้าไมว่า่จะ เป็นอาหารเสริม วิตามินตา่งๆ ครีมบ ารุ่งผมและผิวท่ีหาได้เฉพาะ

ท่ีนี ้ตามอธัยาศยั  จากนัน้ตอ่ ด้วย 

วันที่ส่ี คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - ดวิตีฟ้รี - ห้างอิออน - 
ช้อปป้ิงทานุกิโคจ ิ
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ห้างออิอนมออล์ เหมือนห้างสรรพสินค้าในบ้านเรานัน้เอง ทัง้อาหารสด ขนม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้า
แนะน า ก็จะเป็นมามา่ รสตา่งๆ แปลกๆ ให้ทา่นได้เดนิช้อปปิง้กนั **เนือ่งจากทีญี่่ป ุ่ นรณรงค์ไม่ใช้ถงุพลาสติก ดงันัน้ท่านที่
ต้องการช้อปป้ิงเตรียมกระสอบหรือถงุผ้ามาใส่ของ หากต้องการกล่องด้านข้างเค้าเตอร์ยงัมีกล่องเหลือใช้และเชือกฟางให้ท่านได้แพคของใส่ฟรีๆ

กนัด้วย ถงุหิวซื้อทีเ่ค้าเตอร์ 1 เยน**  

น าทา่นเข้าสู่ เมืองซัปโปโร เข้าสูย่า่นช้อปปิง้ช่ือดงั ทานูกโิคจ ิ
เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ของฝากตามอธัยาศยั  บนถนนคนเดินความ

ยาว 7 บล็อดถนน มีร้านค้ามากกวา่ 200 ร้าน อาทิเชน่ ร้าน 100 เยน 

ร้านดงกิโฮเต้,  ร้าน มตัซโึมโตะ  เป็นต้น  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร **เมนูบุฟเฟ่ป้ิงย่าง+ขาปยูกัษ3์ชนิด+เบียรไ์ม่อัน้**  (5) 

  

โรงแรม Ana Holiday Inn Susukino หรอืเทยีบเท่า 
(โรงแรมทีพ่กัทางบรษิทัจะแจง้อกีครัง้ในใบนดัหมายทวัร์ 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 

   

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

**อสิระท่องเที่ยวตามใจท่าน อย่างอัธยาศัย** 

วันที่ห้า อิสระ ช้อปป้ิงและท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
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สาย  ให้ทา่นเดินทาง ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั และเราจะแจกแผนท่ีและนามบตัรโรงแรมแก่ทา่น ภายในเมืองซปัโปโร 

มีทัง้การเดนิทางโดยรถไฟใต้ดนิ และ รถรางเส้นใน เส้นนอก ในราคาเพียง 170 เยน เทา่นัน้ สถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีนา่สนใจ อยา่ง หอนาฬิกาซปัโปโร  ตกึท าเนียบรัฐบาลเก่า  สวนโอโดริ ห้างสรรพสินค้า อยา่งPargo ท่ี

จ าหนา่ยเสือ้ผ้าแบรนเนม และอปุกรณ์กีฬา 

มากมาย เพ่ือไมใ่ห้เป็นการเสียเวลาอนัมีคา่แก่

การทอ่งเท่ียวของทา่น ให้ทา่นได้เลือก รับประทาน

อาหารด้วยตวัทา่นเองตามอธัยาศยั  

เที่ยง อิสระ อาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ค ่า อิสระ  อาหารค ่า ตามอัธยาศัย  

โรงแรม Ana Holiday Inn Susukino หรอืเทยีบเท่า 
(โรงแรมทีพ่กัทางบรษิทัจะแจง้อกีครัง้ในใบนดัหมายทวัร์ 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 

   
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  หรือ **เมนูเบนโตะ //แซนวิส**  

จากนัน้ ก็ได้เวลาอันสมควร ท่ีจะน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเดนิทางกลับสู่ประเทศ

ไทย (ใช้เวลาประมาณ 1ชม. 20 นาที ) 

10:30 น ออกเดนิทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671  

**บริการอาหารและเคร่ืองดื่มเสริฟบนเคร่ือง** 

15:30 น. เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

*****************ขอบคุณทุกท่านท่ีเลือกใช้บริการ***************** 

 

วันที่หก สนามบนิชิโตะเสะ - สนามบนิสุวรรณภูมิ 
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 อัตราค่าบริการ 

 

วนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั 

2ทา่น 

เดก็อายตุ า่กวา่ 

12 ป ีพกักบั

ผูใ้หญ ่1ทา่น 

เดก็อายตุา่กวา่ 12ป ี

พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็อายตุา่กวา่ 12ป ี

พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดี ยว 

จา่ยเพิ ม 

4 - 9 
ก.ค. 2560 

52,900.- 52,900.- 52,900.- 50,900.- 13,000 
20 – 25 

ก.ค. 2560 
52,900.- 52,900.- 52,900 50,900.- 13,000 

9 – 14 

ส.ค. 2560 
53,500.- 53,500.- 53,500 51,500 13,000 

อตัราค่าทวัร ์
ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

29,000.- 29,000.- 28,000.- 26,000.- 13,000 

****ราคาเดก็ทารก อายไุม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 10,000  บาท** 

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศการจราจลและการเมืองโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

**อัตราค่าบริการ สงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ถือสัญชาตไิทยพาสปอร์ตไทยเท่านัน้** 

**ชาวต่างชาตกิรุณาสอบถามก่อนการท าการจอง** 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท  ภายใน 3 วนันับจากวนัท่ีท าการจอง   หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือกรณุาช าระ 45 วนัก่อนการเดินทาง 
 
 อัตราค่าบริการนี ้รวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไปกลบั  คา่ภาษีน า้มนัเชือ้เพลงิ และคา่ภาษีสนามบิน  
2. คา่ห้องพกัโรงแรมตามรายการ 2 คนตอ่ 1 ห้อง 
3. คา่อาหารตามรายการ คา่พหนะและน าเที่ยวตามรายการ คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ในรายการ 
4.  คา่ไกด์ไทยน าเที่ยวตลอดรายการ 
5. คา่บริการประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในวงเงิน 1,000,000.- บาท  
 

ไม่รวมค่าบริการ 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย, หนงัสอืเดินทางเลม่สเีหลอืงของคนจีนและคา่แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับทา่นท่ีถือตา่งด้าว  
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการที่ระบใุนโปรแกรม คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 
3. คา่น า้หนกักระเป๋ากรณีที่หนกัเกินกวา่ สายการบินก าหนดไว้ 
4.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  

5. คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถ 600 เยน /วัน/ คน  
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เงือนไขการจองและการช าระค่าบริการ 

1. ในการจองทวัร ์ ต้องช าระมดัจ าท่านละ  20,000 บาท หรือ ช าระจ านวนเตม็ภายหลงั การจอง 24 
ช่ัวโมง 

2.  ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทาง 45 วนัก่อนการเดินทาง กรณีท่ีไม่ช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ บอกยกเลิกการเดินทาง  

3.  การจองจะมีผลสมบูรณ์  กต่็อเม่ือได้ส่งอีเมลใบจองทวัร ์หรือ ติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ท่ีเบอร ์

02-559-2555  และแจ้งช่ือ ของผูเ้ดินทางถกูต้องตามตวัสะกด ตรงตามหนังสือเดินทาง หรือ

หน้าพาสปอตร ์ท่ีต้องมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  รวมถึงท าการช าระค่ามดัจ าและเท่านัน้ มิฉะนัน้ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

เงือนไขการยกเลิก / เปล่ียนผู้เดนิทาง   

1.การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ กต่็อเม่ือได้ส่วอีเมลแ์จ้งการยกเลิกกบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 

   (ยึดตามวนัท่ีได้รบัอีเมล)์ 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 46 วันขึน้ไป คืนเงนิทัง้หมด  

- ยกเลิกการเดนิทาง 31 – 45 วัน เกบ็ค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่ามัดจ า 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง  26 – 30 วัน  เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจ า 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 11 – 25 วัน เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

- ยกเลิกการเดนิทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 

2.การขอยกเลกิการเดินทางกรณีทีเ่จ็บป่วย หรือร่างกายไม่สามารถเดินทางไดใ้นช่วงเวลาท่ีจองได ้ การยกเลิกการเดินทางหรือ
เล่ือนการเดินทาง จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหเ้จา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัขอสงวนพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่

ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวา่งมดัจ า  ตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ถา้มี 
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3.กรณทีีเ่จ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองปฎเิสธการเข้า - ออกนอกประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท  

บริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณกีรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วง วนัหยุด หรือเทศกาล ทั้งไทยและญีปุ่่น เช่น ตรุษจีน ,ปีใหม่, โกเด้นวคี, ช่วงซากรุะ ,ช่วงใบไม้

เปลีย่นส,ี วนัหยดุยาว เป็นต้น บริษัทได้มีการการันตีมดัจ า หรือ ซือ้ขายแบบมเีงือนไขกบัทางสายการบิน รวมทัง้เที่ยวบินพิเศษ  บริษัท

ขอสงวนไมค่ืนเงินคา่มดัจ า  หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด  

5.กรณีช าระค่าทวัรม์ดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนในการเปล่ียนผูเ้ดินทาง  และคืนค่าทวัร์

ทัง้หมด  

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ ทาง
บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นให้ ถา้ตอ้งการ 

2.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สดุวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ ทีน่อกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสดุวสิยับาง
ประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

3.เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4.รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่งหลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่บนเครื่องและโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ 
โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษิทั ฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ หรเือกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทั ฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น   รวมทัง้บรษิทั ฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

5.มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของบรษิทัฯไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั ฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้
มอี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

6.เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทั
ฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  
เงื่อนไขการช าระเงนิ   :กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท และ ช าระสว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทาง15 วนั 

การยกเลกิ : กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

หมายเหตุ : รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบรษิทั ฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ท่านเป็นส าคญัทีส่ดุ ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ  /นหา้มเขา้ประเทศญีปุ่่  /การน าสิง่ของผดิกฎหมาย  /

เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปใ นทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาต ิและยกเลกิเทีย่วบนิ ทางบรษิทัฯ ไม่
อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางสว่น 

บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิ ราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

**เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี ** 
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ลกูคา้ทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น ตัง้แต่วนัที ่1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซึง่ไมต่อ้งท าวซี่า แต่ทา่นจะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าที่
ตรวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ญีปุ่่ นได ้จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยทีป่ระสงคจ์ะพ านกัใน
ประเทศญีปุ่่ นเป็นเวลาไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอื ธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอยีดเกี ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี ปุน่ใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที ประสงค์จะพ่านักระยะส้ันในประเทศญี ปุ่นไม่

เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื อการท่องเที ยว เยี ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารใน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี ปุ่น 

**เอกสารที อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ– ต๋ัวเครื องบินและเอกสารเรื องที พัก

ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่ับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี ปุน่** 

1. ต๋ัวเครื องบินขาออกจากประเทศญี ปุ่น 

2. สิ งที ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ้นระหว่างที พ่านักในประเทศญี ปุ่น  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื อ ที อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที ติดต่อได้ระหว่างที พ่านักในประเทศญี ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และ

อื นๆ) 

4. ก่าหนดการเดินทางระหวา่งที พ่านักในประเทศญี ปุน่ 

 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี ปุน่ (สา่หรบักรณกีารเขา้ประเทศญี ปุน่ตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที จะกระท่าในประเทศญี ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ งที ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบัติเพื อ

การพ่านักระยะส้ันเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ่านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี ปุน่ หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้

เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


