
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CODE                                                                                                                                                                  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ2ทำ่น) 

เด็กเสรมิเตยีง 

(พกัผูใ้หญ2่ทำ่น) 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

JSP01  29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 17 45,900.- 45,900.- 10, 500.- 

JSP02 07-12 ธ.ค. 17 47,900.- 47,900.- 10, 500.- 

JSP03 13-18 ธ.ค. 17 49,900.- 49,900.- 10, 500.- 

JSP04 14-19 ธ.ค. 17 49,900.- 49,900.- 10, 500.- 



 

รำยละเอยีดโปรแกรม 

วนัแรก วนัแรก           สนามบนิสวุรรณภมูิสนามบนิสวุรรณภมู ิ ––  สนามบนิชโิตเซะ (ฮอกไกโด)สนามบนิชโิตเซะ (ฮอกไกโด)  

 20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI 

AIRWAY’S (TG) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดท์วัรแ์นะน าการ

เดนิทาง) 

 23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซ ่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  THAI AIRWAY’S (TG) (TG640) 

วนัทีส่องวนัทีส่อง  ดาเตะจไิดมรูะ - โนโบรเิบทสึโนโบรเิบทส ึ––  จโิกกดุานิจโิกกดุานิ  ––  น่ังกระเชา้ชมววิอสุซุาน ––  ศนูยอ์นุรักษ์หม ี (ศนูยอ์นุรักษ์หม ี (--//LL//DD))                                                                                                                                                                                                                         

08.20 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร รับกระเป๋าและท าภาระกจิสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้...       

   ***ส ำคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำ อำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะ

มโีทษจบัและปรบั *** 

  เดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นดำเตะจไิดมุระ(Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมูบ่า้นจ าลองวถิชีวีติของชาวเอโดะในสมัย

โบราณ ภายในพืน้ทีห่มูบ่า้นมทีัง้ หอสงัเกตการณ์ โรงละคร วดั รา้นคา้ หมูบ่า้นนนิจา หมูบ่า้นซามูไร และอืน่ๆอกีมากมาย 

โดยนักทอ่งเทีย่วจะสามารถสมัผัสบรรยากาศไดเ้หมอืนอยูใ่นหนังญีปุ่่ นโบราณเลยทเีดยีว นอกจากนีย้ังมคีนแตง่ตวัเป็น

พ่อคา้ ซามูไร นนิจา เดนิไปมา และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอกีดว้ย  

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   (1)   หมูบ่ำ้นดำเตะจไิดมุระ  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึรับอากาศบรสิทุธิ ์ณ เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่แหง่เกาะฮอกไกโด  

  น าทา่นเดนิทางไปชม จโิกกดุำน ิพบความมหัศจรรยแ์ละน่าเกรงขามของธรรมชาตทิีจ่โิกกดุานหิรอืหบุผานรก ซึง่ยังคงมี

ควนัพวยพุ่งจากน ้าผรุอ้นและบอ่โคลนเดอืด เป็นทีม่าของหบุผานรก  

  เดนิทางสู ่โทยะ น าทา่นสู ่ภูเขำไฟอุส ึเพือ่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทวิทศัน ์ภเูขาไฟโชวะ (โชวะชนิ

ซงั) ภเูขาไฟทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของเปลอืกโลกในปี 1943 (หรอืปีโชวะของญีปุ่่ น ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรยีกภเูขาไฟโช
วะ) ระเบดิประทตุดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี และเมือ่ลาวาเย็นลงจับตวัแข็งขึน้ กลายเป็นภเูขาสงูถงึ 400 เมตร ดงัเห็นไดใ้น

ปัจจุบนั 
น าทา่นเดนิทางสู ่สวนหมโีชวะชนิซงั เพือ่ชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนับ 100 ตัว ทีใ่กลส้ญูพันธุแ์ละหาดู

ไดย้าก ในญีปุ่่ นนีจ้ะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทา่นัน้ ชาวไอนุเชือ่กนัวา่หมสีนี ้าตาลนีถ่อืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกี

ดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควร  

 

 

           

 

 

 

 

 

     น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Rusutsu Ski Resort OR SML  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2)  

 หลงัอาหารใหท้า่นได ้แช่น ำ้แร ่(ออนเซ็น) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ จะท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณ

สวยงาน (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 

วนัทีส่าม       วนัทีส่าม       RRuussuuttssuu  SSkkii  RReessoorrtt  --  โอตารุ โอตารุ --  คลองโอตารุ คลองโอตารุ ––  นาฬกิาไอน ้านาฬกิาไอน ้า--  พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี--  โรงงานเป่าแกว้ โรงงานเป่าแกว้ –  โรงงานชอ็คโกโรงงานชอ็คโก

แลตอชิยิะแลตอชิยิะ                                                                                      (B/L/D)               

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ทดลองเลน่กระดานเลือ่นที ่ สกรีสีอรท์ Ski Resort ตัง้อยู่ทีห่มูบ่า้นอะไกกาวา่(Akaigawa 

Village) ใกลเ้มอืงโอตารุ ในฤดหูนาวพืน้ทีร่อบๆรสีอรท์จะเป็นสถานทีเ่ลน่สกทีีม่หีมิะคณุภาพด ีเป็นสขีาวละเอยีดเหมอืน

แป้งฝุ่ น ดว้ยทศันียภาพอนังดงาม (ไมร่วมคำ่ขึน้กระเชำ้) 

น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงโอตำรุ” หนึง่ในเมอืงโบราณ ทีเ่คยเป็นเมอืงทา่

ส าคัญทางตอนเหนอืของญีปุ่่ น (ในสมัยกอ่นใชใ้นการขนถา่ย สนิคา้ 

และท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่ จนไดช้ือ่วา่เป็น Wales of the 

North) ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตารุดว้ยการสรรสรา้งอย่าง

ลงตวัในสไตลย์โุรปจากนัน้น าทา่นเก็บภาพความประทับใจกับววิสดุแสนโร



 

แมนตคิของโกดงัเกา่ทีส่ะทอ้นบนผวิน ้าของ คลองโอตำรุ (คลองสายวฒันธรรมทีด่นิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสาน

กนัไดอ้ย่างลงตัว) และทา่นยังสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ตา่งๆ ทีถู่ก ดดัแปลงมาจากโกดงัเมือ่สมัยกอ่นได ้

อกีดว้ย  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (4) JAPAN SET    

บำ่ย ใหท้า่นเพลดิเพลนิ แตท่ีโ่อตารุนีเ้ป็นแหง่แรกและมนีำฬกิำไอน ำ้โบรำณทียั่งใชก้ารไดด้ ีเป็นเอกลกัษณ์ตัง้อยูด่า้นหนา้ตกึ

กบัเสยีงเพลงจาก “พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี สง่เสยีง

ตอ้นรับทา่นตัง้แตก่า้วแรกทกุ ๆ 15 นาท ีจากเสยีงระฆัง

ของหอนาฬกิาทีต่ัง้เดน่อยูห่นา้อาคารทีถ่กูสรา้งขึน้นานนับ

ศตวรรษคูก่ับเมอืงโอตารุ ทา่นจะไดช้มวธิกีารผลติกลอ่ง

ดนตรแีละเลอืกซือ้กลอ่งดนตรหีลากหลายแบบ

หลากหลายขนาด หรอืแมแ้ตอ่อกแบบกลอ่งดนตรขีองคณุ

เองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก และตระการตากับ “โรงงำน

เป่ำแกว้” ใหท้า่นชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของจนิตนาการ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากแกว้

เป่า ทีส่อ่งแสงแวววาวราวครสิตลัราคาแพง แตร่าคากลับย่อมเยาหรอืจะเลอืก เป่าแกว้ดว้ยฝีมอืของคณุเองโดยมี

ผูเ้ชีย่วชาญคอยชว่ยเหลอื 

 จากนัน้น าทา่นไปชม โรงงำนช็อคโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ นใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้   เป็น

ของฝากตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLT SAPPORO หรอื TMARK CITY HOTEL SAPPORO OR 

SML  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5)  

วนัทีส่ ี ่    วนัทีส่ ี ่      ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตกึท าเนยีบรัฐบาลเกา่ - Mitsui Outlet -สวนโอโดร ิ– โรงแรม                                 (B/-/D)  

เชา้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

น าทา่นไหวพ้ระขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลที ่ศำลเจำ้ฮอกไกโด

(Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนกิายชนิโตประจ า

เกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยคุเริม่พัฒนาเกาะ ได ้อญัเชญิเทพมา

ประทับทัง้หมด 4 องค ์

 จากนัน้น าทา่นสู ่ท ำเนยีบรฐับำลเกำ่ฮอกไกโด (Farmer Hokkaido 

Governing Office Building) หรอืตกึแดง อกีหนึง่สถานทีท่ีไ่มค่วรพลาด 

เพราะความสวยงามของทีน่ี่ทีเ่ป็นอาคารสไตลน์โีอบาร๊อคอเมรกิาทีส่รา้ง

ดว้ยอฐิสแีดงทัง้หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนยีบรัฐบาลแหง่

รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา ตกึแดงหลงันีใ้ชเ้ป็นทีท่ าการรัฐบาลฮอกไก

โดตัง้แตปี่ พ.ศ. 2429 และใชต้อ่เนือ่งยาวมานานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไป

ทีท่ าการหลงัใหม ่

  

กลำงวนั  ** เพือ่สะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่นอสิระอำหำรตำมอธัยำศยั** 

 เดนิทำงสู ่ยำ่นชอ้ปป้ิงทีร่า้น มติซุยเอำ์ทเล็ท “Mitsui Outlet” เพลดิเพลนิ

กบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัระดบั โลก และแบรนดญ์ีป่นุ เชน่ MK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE,CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ 

เลอืกซื ้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI,DIESEL, TUMI, GAP, 

ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิาหรูอย่าง TAGHEUER, 

AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH 

PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,HOGAN ฯลฯ 

 จากนัน้พาทา่นไปยัง สวนสำธำรณะโอโดร(ิOdori Park) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซัปโปโร 

ซึง่แยกเมอืงออกเป็นสองฝ่ัง คอืทางทศิเหนอืและทศิใต ้ในชว่งฤดรูอ้นจะเป็นพืน้ทีส่เีขยีว

ทีง่ดงาม และชว่งตน้เดอืนกมุภาพันธจ์ะเป็นสถานทีห่ลักในการจัดเทศกาลหมิะซปัโปโร

ดา้นทศิตะวนัออกของสวนโอโดร ิเป็นทีต่ัง้ของ ทวีทีาวเวอรซ์ัปโปโร เป็นสถานทีท่ี่

น่าสนใจอกีแหง่หนึง่ของซัปโปโร เป็นสถานทีห่ลกัในการจัดเทศกาลแสงไฟและเทศกาล

หมิะซปัโปโร Sapporo White Illumination ซึง่จัดบรเิวณสวนทีม่คีวามยาวถงึ

ประมาณ 2 กโิลเมตร ตลอนทางเดนินัน้จะมทีัง้ซุม้ไฟ อโุมงคแ์สดงไฟ และตน้ไมต้า่งๆก็



 

จะประดบัไฟเต็มไปหมด ผูค้นในเมอืงซปัโปโรก็จะออกมาเดนิเลน่ชมงานเทศกาลกนั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (7) พเิศษ!! บุฟเฟ่ตป้ิ์งยำ่งพรอ้ม ขำปูยกัษ ์3 

ชนดิชือ่ดังของฮอกไกโด ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว และเซท็เครือ่งเคยีงสไตลญ์ีปุ่่ น  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLT SAPPORO หรอื TMARK CITY HOTEL SAPPORO SML  

วนัที่วนัทีห่า้หา้          อสิระชอ้ปป้ิง ตำมอธัยำศยั                                                                                                                                                                                                           ((BB  //--//--)) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

  **อสิระท่องเทีย่วเต็มวนั** ไม่มรีถบสับรกิำรในวนันี ้มไีกดแ์นะน ำกำร

เดนิทำง **ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทำงสูส่ถำนทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เช่น ชอ้ป

ป้ิงย่านทานูกโิคจอิสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอาง, 

เสือ้ผา้แฟชัน่,กลอ้ง, เกมสแ์ละสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้ ชอ๊ปป้ิงที ่ซซูกูโิน่ 

รวบรวมรา้นคา้ต่าง ๆ มากมายกว่า 200 รา้นคา้เอาไวท้ีน่ี่ที่เดยีว เที่ยวไดต้ัง้แต่

หัวค า่ยันดกึ เพราะเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าหรับนักทอ่งราตร ี    

 อสิระตามอาหารกลางวนัและค า่ตามอัธยาศัย    

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLT SAPPORO หรอื TMARK CITY 

HOTEL SAPPORO SML  

วนัที่วนัทีห่กหก              สนามบนิชโิตเซะ สนามบนิชโิตเซะ ––  ประเทศไทยประเทศไทย                                              ((BB  //--//--  ))  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซเ่พือ่ผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิและรับบตัรโดยสาร 

  10.00 10.00 น.น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิ ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิ การบนิไทยการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่เทีย่วบนิที ่TTGG667711    

  15.50 15.50 น.น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู.ิ.. โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู.ิ.. โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

  

คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์า่นละ 4,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  
  

หมายเหต ุ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น และ

สายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิตยั่งคงจะรักษา

มาตรฐานการบรกิารและค านงึถงึความตอ้งการ ,ความปลอดภัยและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ..... 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลับ เสน้ทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลับทัง้คณะ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร ์

 โรงแรมทีพั่กตามระบ ุหรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่รถ-รับสง่ น าเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ านาญเสน้ทาง 
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หัวหนา้ทัวร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม         

 คา่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์า่นละ 4,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์
หมำยเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ทาง
บรษัิทฯ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 



 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รับผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ
เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

3. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี  

4. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ 
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิท ฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ และ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิท ฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  ทัง้บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

5. มัคคเุทศกพ์นักงานและตวัแทนของบรษัิทฯไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 
6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 

จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  
เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช ำระงวดแรก 10,000  บำท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 

 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 - 30 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวมทา่นละ 20,000 บาท 

 แจง้ลว่งหนา้ 1- 15 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 %  

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  
 คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋และอืน่ๆทา่นละ 10,000 บาท  

เอกสำรทีลู่กคำ้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทำง 

จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่1กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้ง

ผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได  ้(เชน่เดยีวกบัผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ)  

ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลับ 

หรอือืน่ๆ สาหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่

(1) ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

(2) สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่านักในประเทศ ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

(3) ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ)  

(4) ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

 



 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อยา่งนอ้ย 6  เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


