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วันที ่ การ

เดินทาง 

โปรแกรมการเดินทาง อาหาร ที่พัก 

1 XJ620 สนามบินดอนเมือง     

2 BUS สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) -  หมู่บ้านราเมน – 

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า– ออิอน – เมืองอาซาฮิคาวา     

เช้า: บนเครื่อง (1) 

กลางวัน: ราเมน 

1,000¥ (2) 

เย็น : อิสระอาหารค่่า   

ASAHIKAWA 

HOTEL  

หริอเทียบเทา่ 

3 BUS เมืองบิเอะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ  – บ่อน ่าสี

ฟ้า – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – มิตซุยเอาท์เลท – 

ซัปโปโร  

เช้า: โรงแรม(3) 

กลางวัน: ณ ภัตตาคาร (4) 

เย็น : อิสระอาหารค่่า   

TMARK 

CITY HOTEL  

หริอเทียบเทา่ 
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4 BUS ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโรและศาลาว่าการเมืองฮ

อกไกโดหลังเก่า (ท่าเนียบอิฐแดง)  - โอตารุ - 

คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน ่า- 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว- ซัปโป

โรช็อปปิ้ง 

เช้า: โรงแรม(5) 

กลางวัน: อิสระโอตาร ุ

เย็น : บุฟเฟต์ยากินคิุปู3

ชนิด(6) 

 

TMARK 

CITY HOTEL  

หริอเทียบเทา่ 

5 XJ621 สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) - สนามบินดอนเมือง   เช้า: โรงแรม(7)  

 

รายละเอยีดโปรแกรม 

วนัแรก      สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย  

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X  

 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอา่นวยความสะดวกในการขึ นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะน่า

การเดินทาง)  

23.55 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620  

  

  

  

  

  

  

วนัที่สอง สนามบนิชโิตเซะ(ฮอกไกโด) -  หมูบ่า้นราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮคิาวา – ออิอน – เมอืงอาซาฮคิาวา                                         

08.40 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท่าภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...       ***ส่าคัญ!!! ประเทศ

ญี่ปุ่นไมอ่นุญาตให้นา่ อาหารสด จ่าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและ

ปรับ ***  

  จากนั นน่าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ นช่ือแห่งเกาะฮอกไก

โด 

  เดินทางสู่ อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ( Asahikawa Ramen Village ) โดยรวบรวมร้านรา

เมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาว่านี มีร้านราเมง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้าน

ราเมนที่รวบรวมร้านดังขั นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

แห่งนี ให้ส่าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย 

เทีย่ง อสิระลิ มรสราเมนเลือ่งชือ่ ตามอธัยาศยั  หลากหลายเมนใูห้ทา่นเลอืกทาน (ทา่นละ1,000เยน)    
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 จากนั นเดินทางสู่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า Asahiyama Zoo  สวนสัตว์ที่มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของ

เมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจาก

หลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ  ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่าย

น ่าของเหล่าเพนกวิน  และโดมแก้วขนาดเลก็ที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะ

มองเห็นได้อย่างชัดเจน   

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั นน่าท่าน ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อิออน จัสโก้  ให้ท่านได้เลือกซื อของ อาทิ ขนมโม

จิ เบนโตะ ผลไม้ และหากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื อได้ที่นี่ได้เลย  

ค่า่   เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาทา่นอสิระค่า่ตามอธัยาศยั    

  น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สาม เมอืงบเิอะ - สวนดอกไมช้กิไิซโนะโอกะ  – บอ่น า่สฟีา้ – เมอืงฟรุาโน ่– โทมติะฟารม์ – มิตซยุเอาทเ์ลท – 

ซปัโปโร    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู่เมืองบิเอะ   ชมทุ่งดอกไมบ้นถนนสายพาโนราม่า สวนชิกิไซ

โนะโอกะ (Shikisai no oka)  เนิน 4 ฤด ูที่มีโรลคุงและ โรลจัง หุ่นฟาง

ขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับ

นักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่ง

ดอกไม้หลากสี ที่ได้รบัค่านิยมและค่าชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด 

ที่นี่มีซอฟท์ครีมอร่อยๆให้ได้ลิ มลองกันด้วย  

  จากนั นเดินทางต่อ ชมบ่อน ่ามหัศจรรย์ Blue pond ที่น ่าในบ่อเป็นสีฟ้า 

ที่สวยงามของน ่าในบอ่นี เกิดจากการสร้างเขื่อนขึ นในบริเวณนั นเพ่ือให้น ่าทั งหมดถูกกักไวไ้ม่ให้ออกจาก

บ่อจะไดป้้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟ ความโดดเด่นของสีของ

แม่น ่าที่เป็นสีฟ้าอมเขียว เกิดขึ นจากแร่โคบอลต์นั่นเอง   

 เดินทางสู่ เมืองฟูราโน จากนั นน่าท่านเที่ยวชม โทมิตะ ฟาร์ม

(Farm Tomita) ซึ่งมีวิวทิวทัศที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขา
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โทกะชิ(Tokachi mountain)  ทุ่งดอกไม้ขนาดต่างๆ มีอยู่ทั่วเมืองฟูราโน่(Furano) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

ดึงดูดผู้คนให้มาชมความงดงามของทุ่งดอกไม้แห่งนี  หลังจากนั นเดินทางไปยัง มิตซุยเอ์าทเล็ท “Mitsui 

Outlet” เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับ โลก และแบรนด์ญีปุ่น เช่น MK MICHEL 

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

BALLY, PRADA, GUCCI,DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู

อย่าง TAG HEUER, AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟช่ัน HUSH 

PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,HOGAN ฯลฯ  

ค่า่   เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาทา่นอสิระค่า่ตามอธัยาศยั    

 

 น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE SAPPORO หรอื TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรอื

เทยีบเทา่ 

  

วนัที่สี ่ ผา่นชมหอนาฬกิาซปัโปโร- ศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ (ทา่เนยีบอฐิแดง) - โอตาร ุ– คลองโอตา

ร ุ– ถนนซาไคมาจ ิ– นาฬกิาไอน า่- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานเปา่แกว้ –  ซปัโปโร ชอ็ปปิง้    

     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ผ่านชม“หอนาฬิกาโบราณ” สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก สร้างขึ นในปี 

1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทกุช่ัวโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอก

ความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด  

 น่าชม ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ท่าเนียบอิฐแดง) ศาลาวา่การเมืองฮ

อกไกโดหลังเก่าตั งอยูอ่ยา่งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นอาคารที่ก่อสร้างจาก

อิฐจึงเป็นที่รู้จักดดี้วยช่ือเล่น ‘ท่าเนียบอิฐแดง’ 

น่าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมือง

ท่าส่าคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่าย

สินค้า และท่าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ช่ือว่าเป็น 

Wales of the North) ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวใน

สไตล์ยุโรปจากนั นน่าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิว

น ่าของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) 

และท่านยังสามารถเลือกซื อสินค้าพื นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูก ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีก

ด้วย  

เทีย่ง อสิระลิ มอาหารทะเลสด ตามอธัยาศยั  หลากหลายเมนใูหท้า่นเลอืกทาน    

 ให้ท่านเพลิดเพลิน แต่ที่โอตารุนี เป็นแห่งแรกและมีนาฬกิาไอน า่โบราณที่

ยังใช้การได้ดี เป็นเอกลักษณ์ตั งอยู่ด้านหน้าตึกกับเสียงเพลงจาก 

“พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี ส่งเสียงต้อนรับท่านตั งแต่ก้าวแรกทกุ ๆ 15 นาที 

จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ นนานนับ

ศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื อ

กล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกลอ่ง

ดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ นเดียวในโลก และตระการตากับ “โรงงานเปา่
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แกว้” ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั งเลือกซื อ

ผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ทีส่่องแสงแวววาวราวคริสตัลราคาแพง แต่ราคากลบัย่อมเยาหรือจะเลือกเป่าแก้ว

ด้วยฝีมือของคณุเองโดยมีผู้เช่ียวชาญคอยช่วยเหลือ  

 

 เดินทางสู่ย่านการค้า ช้อปปิ้งทานูกิโคจิอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส่าอาง, 

เสื อผ้าแฟช่ัน, กล้อง, เกมส์และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนั น ช๊อปปิ้งที่ ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ 

มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั งแต่หัวค่่ายันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่าหรับนัก

ท่องราตรี   

 

 

 

 

 

 

 

 ได้เวลาอันสมควรน่าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE SAPPORO หรอื TMARK CITY HOTEL 

SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างพร้อม ขาปูยกัษ์ 3 ชนิดช่ือดังของฮอกไกโด ปู

ทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น    

 

 น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE SAPPORO หรอื TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัที่หา้     สนามบนิชโิตเซะ – ประเทศไทย (ดอนเมอืง)                         

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

สมควรแก่เวลา น่าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซะเพ่ือผ่านขั นตอนการเช็คอนิและรับบัตรโดยสาร 

09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน  AIR Asia X (แอรเ์อเชยีเอก็ซ)์ เที่ยวบินที ่XJ621 

15.10 น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

  

  

หมายเหต ุบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยูก่บัการเปลีย่นแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษนี า่มนั ซึง่มกีารผนัผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพทางการเมอืง

ภยัทางธรรมชาตแิตย่งัคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิารและคา่นงึถงึความตอ้งการ ,ความปลอดภยัและ

ประโยชนข์องลกูคา้เปน็สา่คญั..... 
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รหสั กา่หนดการเดนิทาง 

พฤษภาคม - ตลุาคม 2561 

ผูใ้หญ-่เดก็ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

เดก็ทารก  

(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 

พกัเดีย่ว 

HNJS3.1 24 -28 พฤษภาคม 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.2 26 -30 พฤษภาคม 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.3 14 – 18 มถิุนายน 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.4 21 – 25 มถิุนายน 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.5 12 - 16 กรกฎาคม  34,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.6 19 - 23 กรกฎาคม  35,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.7 26 – 30 กรกฎาคม 35,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.8 2 – 6 สิงหาคม 35,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.9 16 – 20 สิงหาคม 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.10 23 – 27 สิงหาคม 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.11 6 – 10 กันยายน 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.12 20 – 24 กันยายน 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.13 4 - 8 ตุลาคม  32,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.14 18 – 22 ตุลาคม 32,900.- 7,000. - 7,900. - 

 

อัตราค่าบริการนี รวม  

 ต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั นทัศนาจร (ไป–กลับทั งคณะ)  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 

 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  

 ค่ารถ-รับส่ง น่าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ช่านาญเส้นทาง 

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 หัวหน้าทัวร์ คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี ไมร่วม         

 คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์า่นละ 4,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ คา่โทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก  

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจดัให้ ในรายการทัวร์ 

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท่ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน 

ซึ่งในกรณีนี  ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกดิเหตุจ่าเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจ

แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกู

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงินในทกุกรณ ี 

4. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครั งหนึ่ง หลังจากได้ส่ารองที่น่ังบนเครือ่ง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

โดยบริษัท ฯ จะค่านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจ

คนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน่าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

แล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน  ทั งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กอง

ตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ่าพักอยู่ในประเทศ

ไทย 

5. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้ค่าสัญญาใดๆทั งสิ นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มอี่านาจของบริษัทฯ กา่กับเทา่นั น 

6. เมื่อท่านได้ช่าระเงินมัดจ่าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช่าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช่าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั งหมด  

เงือ่นไขการสา่รองทีน่ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พรอ้มชา่ระงวดแรก 15,000  บาท  

 ส่วนที่เหลือช่าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงนิมัดจ่าทั งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามดัจ่าต๋ัวท่านละ 10,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดา่เนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท 
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 แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักคา่ด่าเนินการต่างๆ รวม 100 %  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไมม่กีารคนืเงนิทั งหมด 

 กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะ

ท่าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได้

คือ  

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจา่ต๋ัวและอื่นๆท่านละ 10,000 บาท  

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผูท้ี่จะเข้า

ประเทศได้นั น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจงึจะสามารถเข้าประเทศได้ 

(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)  

ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวัตถปุระสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีน่่ามา เช่น ต๋ัว

เครื่องบินขากลบั หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 

(1) ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

(2) ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่อาจเกดิขึ นในระหว่างทีพ่านักในประเทศ ญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด 

บัตรเครดิต เป็นต้น) (3) ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และ

อื่นๆ)  

(4) ก่าหนดการเดินทางระหว่างที่พ่านักในประเทศญี่ปุ่น  

 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส่าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อยา่งน้อย 6  เดือน 

2. กจิกรรมใดๆที่จะกระท่าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ่านักระยะ

สั น 

3. ในขั นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ่านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


