
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที ่
โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG670 23.45-08.30+1 

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

วนัที ่2 
ชโิทเซ ่- เมอืงอะซาฮคิาวะ - หมูบ่า้นราเมง  
สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ - ออิอนมอลล ์

เชา้ / กลางวัน / -- 

Fujita Kanko 
Washington Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 

เขาเซรบุโุนะโอะกะ - สวนชคิไิซโนะโอกะ  
บอ่น ้าสฟ้ีา - เมอืงฟรูาโน่ - ฟารม์โทมติะ  
โรงงานชสี - ออิอนมอลล ์

เชา้ / กลางวัน / -- 

Fujita Kanko 
Washington Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 

โรงงานชอคโกแลต - คลองโอตาร ุ 
พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี- มติซยุเอา้ทเ์ลท  
ชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ ิ- ยา่นซซูกูโินะ 

เชา้ / กลางวัน / -- 

Smile hotel pre-
mium  

Hotel  
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 
ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.30-15.30 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 
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ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 
ปี (พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่น

ละ 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

02-06 กรกฏาคม 61 29,999 12,500 10,900 19,999 

04-08 กรกฏาคม 61 34,999 12,500 10,900 24,999 

05-09 กรกฏาคม 61 34,999 12,500 10,900 24,999 

06-10 กรกฏาคม 61 34,999 12,500 10,900 24,999 

08-12 กรกฏาคม 61 34,999 12,500 10,900 24,999 

11-15 กรกฏาคม 61 35,999 12,500 10,900 25,999 

12-16 กรกฏาคม 61 35,999 12,500 10,900 25,999 

พเีรยีตอืน่ๆ โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 
 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) – ซปัโปโร (ชิโทเซ่) 
 20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภมิูประตูทางเข้า

หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน D สายการบินไทย โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทัรอใหก้ารต้องรบั 
พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ่ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  
  (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  
  บริการอาหารร้อน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 
วนัท่ี 2 ชิโทเซ่ – เมืองอะซาฮิคาวะ – หมู่บ้านราเมง – สวนสตัวอ์าซาฮิคาวะ – อิออนมอลล ์ 
 08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาท่ีญ่ีปุ่ น เรว็กว่า

เมืองไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ ***ส าคญัมาก!! 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า
ฝืนมีโทษปรบัและจบั *** 

  น าท่านเดนิทางสู่ อะซาฮิคาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่บรเิวณ
ตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไปดว้ยแมน่ ้าล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา 
และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น  

  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมง ซึ่งเป็นหมู่บ้านทีร่วมรา้น
ราเมนชื่อดังจ านวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้  ซึ่งมี
ประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่
2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน  และเปิด
หมูบ่า้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพื่อเผยแพร่อาหารทีเ่ป็นความ
ภาคภูมิใจของเมอืงอะซาฮิคาวะให้เป็นที่รู้จ ักในวงกว้าง นอกจากนัน้ภายในบริเวณหมู่บ้านยงัมี
ศนูยก์ารคา้ และศาลเจา้เพือ่ใหคู้ร่กัมาขอพรเพือ่ใหช้วีติคูร่อ้นแรงเหมอืนน ้าซุปและยนืยาวเหมอืนเสน้
บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์

 เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หมู่บา้นราเมง (1) (คืนเงินค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) 
  น าท่านชม สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็น

สวนสตัว์ที่มชีื่อเสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ 
กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสตัว์อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมได้



เขา้ชมสตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่ ๆ  
  ไฮไลท์ ได้แก่ อโุมงคแ์ก้วผ่านสระว่ายน ้าของเหล่าเพนกวิน  และโดมแก้วขนาดเลก็ท่ีอยู่ตรง

กลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน ในส่วนของนิทรรศการจะ
แสดงเกีย่วกบัสตัว์ป่าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า และสตัว์อื่น ๆ จาก
ทัว่ทุกมุมโลก เช่น หมีข ัว้โลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ ให้ท่านอิสระเข้าชมความน่ารกัของสตัว์
ประเภทสตัวอ์ืน่ๆ ไดต้ามอธัยาศยั 
จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมอืง ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ 
(Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิหลกัของเมอืงอะซาฮกิาวะ สองขา้งทาง
เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทัว่ไป หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนดเ์นม และในฤดรูอ้น
จะมแีผงขายของสด ผกัผลไม ้และอื่น ๆ มาเปิดขายกนัอย่างคกึคกั ซึ่ง
ถนนแหง่นี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างย่านธุรกจิทางฝัง่ตะวนัออก กบัย่าน
ร้านอาหาร และคลับ บาร์ ทางฝัง่ตะวันตก เริ่มเปิดตัง้แต่ปี 1972 
นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นที่จดัให้เป็นถนนคนเดินแบบถาวร และยงัมี
ระบบท าความร้อนที่พื้นเพื่อไม่ให้น ้าแขง็จบัจนลื่นในช่วงฤดูหนาวอกี
ดว้ย และทา่นสามารถเดนิขา้มฝัง่ถนนมายงั อิออนมอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมใน
หมู่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรปูแบบทีท่นัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลาย
มากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยงัมรีา้น
เสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่  เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารกม็ใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูย์
อาหารบรกิาร 

 เยน็ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ภายในศนูยอ์าหารของอิออนมอลล ์
  พกัท่ี Fujita Kanko Washington Hotel Asahikawa หรอืระดบัเดยีวกนั  
  (ท่ีพกัอยู่ตรงข้ามอิออนมอลล ์เดินเพียง 1 นาที ถึงอิออนมอลล)์ 
 
วนัท่ี 3 เนินเขาเซรบุโุนะโอะกะ สวนชิคิไซโนะโอกะ  บอ่น ้าสีฟ้า ฟรูาโน่ ฟารม์โทมิตะ    
   โรงงานชีส อิออนมอลล ์
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 
  เดนิทางสู่ เนินเขาเซรบุุโนะโอะกะ (Zerubu no Oka) ซึง่เตม็ไปดว้ยดอกไมส้สีนัสดใสไม่ว่าจะเป็น

ดอกซลัเวยี ดอกพทิเูนีย หรอืดอกแมรร์ีโ่กลด์ ท าใหม้ชีื่อเรยีกว่า งานผา้ลายดอกไม ้อสิระใหท้่านชม
ความสวยงามตามอัธยาศัย หรือสามารถเสียค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใช้บริการรถชมวิวได้ 
 (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ไม่รวมค่าทวัร)์  
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  จากนัน้เดนิทางสู ่สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสุ้ดสวยแห่งเมอืงบเิอะ ทีส่วน
แหง่นี้มชีื่อเรยีกอกีอย่างว่า เนินส่ีฤด ูเนื่องจากมดีอกไมห้ลากหลายสายพนัธุ์จดัเรยีงสลบัสกีนัอย่าง
สวยงาม และดไูดต้ลอดทุกฤดูกาลนัน่เอง สวนดอกไม ้ ขนาดใหญ่มพีืน้ที ่7 เฮคเตอร ์ในช่วงฤดูรอ้น
เตม็ไปดว้ยดอกไมท้ีบ่านสะพรัง่ อสิระใหท้่านชมและเกบ็ภาพความสวยงามของดอกไมน้านาพรรณ
ตามอธัยาศยั ณ สวนแหง่นี้ทา่นสามารถเลอืกเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมต่างๆ เช่น การนัง่รถ Norok-
ko (รถลากทีถ่กูลากโดยรถแทรค็เตอร)์ นัง่รถกอลฟ์ส าหรบั 4 ทา่น หรอืจะเลอืกเล่นรถ ATV  

  (ราคาเคร่ืองเล่นไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมประมาณ 500-1500 ¥) 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พิเศษ !! เมนูบฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชานิด 

  เดนิทางสู ่สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรอื บอ่น ้าสีฟ้า (Blue Pond) ตัง้อยูฝั่ง่ซา้ยของแม่น ้า Bieigawa 
ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชื่อตามสขีองน ้า
ทีเ่กดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิง่เกดิขึน้จากการกัน้
เขือ่นเพือ่ป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ทีป่ะทุขึน้เมื่อ
ปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท์!!! ชมน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกว่า
บ่อน ้าตามธรรมชาตทิัว่ไป และตอไมส้งูจ านวนมากทีส่ะทอ้น
ใหเ้หน็ความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้าในบ่อ 

  เดินทางสู่เมืองฟรูาโน่ น าทา่นเขา้ชม ฟารม์โทมิตะ (Farm Tomita) เป็นจุดชมดอกลาเวนเดอรท์ีด่ี
ทีส่ดุ มวีวิทวิทศัน์ทีส่วยงามจากฉากหลงัเป็นภูเขาโทกะชิ ใกล้ๆ กบัทุ่งดอกไมย้งัมรีา้นกาแฟ รา้นคา้
จ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากลาเวนเดอร์อกีดว้ย อาท ิซอฟทค์รมีลาเวนเดอร์ พุดดิ้งลาเวนเดอร์ เครื่องดื่ม
ซ่าๆ อยา่งโซดาลาเวนเดอรแ์ละอกีมากมาย นอกจากจะมชีือ่เสยีงเรือ่งการปลกูลาเวนเดอรแ์ลว้ ฟารม์
โทมติะยงัมกีารพฒันาดอกไมอ้กีหลากสายพนัธุ์ใหผ้ลดิอกออกใบและสสีนัทีส่วยสดงดงาม ดงัจะเหน็
ไดจ้ากทุ่งดอกไม ้7 ส ีหรอื ทุ่งอิโรโดริ (Irodori Field) ทีม่ที ัง้สมี่วง สขีาว สแีดง สสีม้ สชีมพ ูฯลฯ 
งดงามดัง่สายรุง้เลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

  จากนัน้ชม โรงงานชีสฟูราโน่ (Furano Cheese Factory) เป็น
โรงงานชสีเจา้ดงัแหง่ฮอกไกโด ตัง้อยูบ่รเิวณเนินเขา ทีห่อ้มลอ้มไป
ดว้ยธรรมชาตทิีร่่มรื่นทางตอนใตข้องฮอกไกโด โดยโรงงานแห่งนี้
เปิดให้นักท่องเที่ยวเขา้ชมขัน้ตอนการผลิตชสี และถ้าหากใคร
อยากลองลงมอืท า ชสี เนย ไอศครมี หรอืขนมดว้ยตวัเอง ทีน่ี่เขาก็
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลองลงมอืท ากนัเองด้วย คดิดูนะว่า 
ถา้เราไดก้นิผลติภณัฑจ์ากชสีทีท่ าจากมอืตวัเอง มนักค็งจะฟินน่าด ู

  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอะซาฮิคาวะ อิสระช้อปป้ิง ณ อิออน ทาวน์ (ตรงข้ามโรงแรม) 
หา้งสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อสิระใหท้่านได้เลอืกซื้อของฝาก ของที่ระลกึกนั อาท ิ
ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 



 เยน็ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ภายในศนูยอ์าหารของอิออนมอลล ์

  พกัท่ี Fujita Kanko Washington Hotel Asahikawa หรอืระดบัเดยีวกนั  
  (ท่ีพกัอยู่ตรงข้ามอิออนมอลล ์เดินเพียง 1 นาที ถึงอิออนมอลล)์ 
 
วนัท่ี 4 โรงงานชอคโกแลต – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ดิวต้ีฟรี 

มิตซุยเอ้าท์เลท – ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ – ย่านซูซูกิโนะ  
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 
  น าท่านเดนิทางไปยงั โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ” (Ishiya 

Chocolate Factory) ท่านสามารถชมขัน้ตอนการท าชอคโก
แลตทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซปัโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO 
ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ิยมทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด 
และพพิธิภณัฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ชส้ าหรบัใส่ชอคโก
แลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณ์  และเหล่าของเล่นยอ้น
ยคุทีท่ าใหค้ณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลบัไปในอดตีอกีครัง้  และแนะน า
ใหท้่านชมิชา หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สัง่ขนมเคก้แสนอร่อยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ใน
ส่วนทีเ่ป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตล์ยุโรป (อิสระให้ท่านถ่ายรปูบริเวณด้าน
นอก ไม่รวมตัว๋ค่าเข้าชมภายใน) 

  น าท่านชม คลองโอตาร ุสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดร้บั
ความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลงัเป็นหลงัคาอาคารก่ออฐิแดง 
โดยคลองโอตารุสรา้งเสรจ็ในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิ
จากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ 
ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วน าสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่
ภายหลงัได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งท าเป็นถนนหลวง
สาย 17 สว่นทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึ่งกไ็ดท้ าการปรบัปรงุเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ยงัปรบัปรงุทางเดนิเลยีบ
คลองด้วยอิฐสีแดง อสิระให้ท่านรูปเป็นที่ระลึก จากนัน้อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตาม
อธัยาศยั เช่น พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเคร่ืองแก้ว ที่
รวบรวมกล่องดนตรแีละเครื่องแกว้อนังดงามและหายากไว้
มากมาย ท่านสามารถเลือกซื้อและเลอืกชมสนิคา้พื้นเมอืง
งานฝีมือต่าง ๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ 
เพลิดเพลินไปกบัร้านขายกล่องดนตรี  ซึ่งมีกล่องดนตรี
ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลือกเพลง
ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัของท่านเอง รา้นขายเครื่องแกว้ ทีม่ตีัง้แต่
กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ที่
ทา่นสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึง่
มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ  ใหอ้รอ่ยจนลมือว้นกนัเลย
ทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซื้อของฝากเป็นอย่างดี  และยงัมอีกี
หนึ่งรา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากบัรา้นนี้ คอืร้าน LeTAO  รา้นชสี
เคก้แสนอร่อย ด้วยบรรยากาศในรา้นตกแต่งด้วยไมท้ีแ่สน
อบอุน่ ขบักล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ์ 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) พิเศษ !! เมนูชาบ ู+ ขาปยูกัษ์ 

https://thailand.airasiago.com/Asahikawa-Hotels-Fujita-Kanko-Washington-Hotel-Asahikawa.h5475285.Hotel-Information


น าท่านสู่ JTC DUTY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษตี่างๆ ตามอธัยาศยั และเดนิทางไปยงั  MIT-
SUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตวัเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรบัทุก
คนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น าจากต่างประเทศ สินค้าแฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและ
กจิกรรมกลางแจ้งและสนิคา้ทัว่ไป ประกอบด้วยแบรนด์ดงัถงึ 130 แบรนด์ ซึง่ในบรรดาแบรนด์ดงั
เหล่านี้ จะมถีงึ 58 แบรนด์ทีเ่ป็นแบรนด์ทีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ทีเ่ปิดตวัเป็นครัง้
แรกในประเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยงัมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ทีจุ่ได้ 650 ทีน่ัง่ เช่นเดยีวกบั 
Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเตม็
ไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนักท่องเทีย่วจากต่างชาตไิด้สมัผสั  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน 
ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมาตัง้แต่ยุค
บุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็น
ชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตร
ตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร 
เชื่อมต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งทีร่องรบัทุกสภาพอากาศ จงึ
สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) 
ทีย่่านกนิดื่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ด้วยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็ม
ไปหมด แต่ส าหรบัราเมน แนะน าต้องไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถ
เลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน ้าซุปรสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 

 เยน็ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ณ ทานุกิโคจิ 
  พกัที ่Smile hotel premium Sapporo หรอืระดบัเดยีวกนั  
  ท่ีพกัใกล้แหล่งช้อปป้ิงย่าน susukino ท่านสามารถเดินเล่นช้อปป้ิงได้จนถึงร้านปิด 
 
วนัท่ี 5 ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมิู 
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 
  น าทานเดนิทางสู่สนามบินชิโทเซ่ เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 
 10.30 น. ออกเดนิทางจากเมืองซปัโปโร กลบักรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  
  (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 
  *บริการอาหารร้อน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
   ขอบพระคณุทุกท่านท่ีไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา  
 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
** ปล. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ** 

**ราคาทวัรข้์างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท้์องถ่ิน (ถ้ามี)  
ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้าผู้เดินทาง 1 ท่าน ทัง้น้ีรวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่เกิน 2 ปี (Infant) ณ 

วนัเดินทางกลบั (ขออนุญาตเกบ็ทริปท่ีสนามบินในวนัเชค็อิน) 
 



บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง
ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงิน
ไทยประมาณ 3200 บาท) 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง อาทเิช่น เริม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารใน
แต่ละวนั ไม่สามารถเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได้ ทัง้นี้มคัคุเทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) รวมทัง้ 

คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร ์และคา่ธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัห้องละ 2 ท่าน เท่านัน้ !!) 

เน่ืองจากโรงแรมอยู่ในตวัเมือง ติดแหล่งช้อปป้ิง ห้องจะมีขนาดเลก็ จึงไม่สามารถเสริมเตียงได้ 
 **ในกรณีทีท่่านมีผู้เดินทาง 3 ท่าน และจองห้องพกัแบบ TRIPLE ทางบริษัทอาจมีการจดัห้องพกัให้ตาม
ความเหมาะสมต่อไป หรืออาจมีการจดัห้องพกัให้พกัร่วมกับคณะผู้เดินทาง กรณีต้องการพกัเดีย่วมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ท่านละ 10,900 บาท ** 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (ค่า
รกัษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกนัสขุภาพ ** 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดื่มในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่เปลีย่นแปลงตัว๋เครือ่งบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบินก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาด

มาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได้ประกาศ

ยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

(คา่ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของทา่น) 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส่ง

เอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั และไม่คืน

ค่ามดัจ าทวัร ์เนื่องจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่กัและตัว๋เครือ่งบนิ 
 หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าที ่ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 



 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ และหากเป็นกรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่า

มดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข และหรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสาย

การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  เม่ือจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถ

ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิห้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว้ ในรายการเดนิทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิ้น รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบั พร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะต้องช าค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิและบรษิทัทวัร์เรยีกเกบ็ และการจดัล าดบัทีน่ัง่ ทางสายการบนิจะเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบรษิทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 30 ท่าน ใน

กรณีนี้บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ และจะไม่

รบัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับาง
ประการ เชน่ การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจ้าหน้าทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆกต็ามทางบรษิทัของ
สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน  
 

 



เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  
 กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัทีจ่องทวัร ์หากไม่มกีาร

แจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครือ่งบนิดงักล่าวได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ และภาษตีัว๋ทกุชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้ร ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กัทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน้่อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ 
เป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 คา่บรกิารทีท่า่นช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละ
แหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่าน
จะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ 
รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ 
จะท าหน้าทีป่ระสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนือ
อ านาจควบคมุของบรษิทั 

 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหาย
ของ สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะ
ยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 



(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ย คณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ *** 

 
 


