
JJP36 HOKKAIDO-SNOW DRIFT ICE เรอืตดัน ้ำแข็ง 6วัน 4คนื TG 

 
 
 
 
 
 

 
     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

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

   - 

2 ชโิทเซ-่อะซำฮกิำวะ-หมูบ่ำ้นรำเมง-สวนสตัวอ์ะซำฮยิำมะ
โซอนุเคยีว (Onsen) 

   SOUNKYO GRAND       
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 น ้ำตกรวิเซ-กงิกะ-มอนเบท็ส-ึลอ่งเรอืตดัน ้ำแข็ง “Garinko 
II” อะซำฮกิำวะ-ออิอน มอลล ์

   ART ASAHIKAWA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ลำนสกชีกิไิซ-เมอืงทำ่โอตำร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
เมอืงซปัโปโร 

   SMILE HOTEL PREMIUM
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ศำลำวำ่กำร-หอนำฬกิำ-สวนโอโดร-ิตลำดปลำโจไก 
มติซยุเอำ้ทเ์ลท-ทำนูกโิคจ-ิซซูกูโินะ 

   SMILE HOTEL PREMIUM

หรอืเทยีบเทา่ 

6 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่-กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.30-15.30 

   - 
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หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอื
จะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุม
ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะ
คอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทรอให ้
กำรตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสำรในกำรเดนิทำงและอ ำนวยควำมสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิชโิตเซ ่โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  
(ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 6.50 ชัว่โมง)  

 
 
 
 
 
 

 
วนัที ่2 ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่านราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ-ออิอน มอลล ์

08.30 น. เดนิทำงถงึสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 
เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) ผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร และรับกระเป๋ำสัมภำระ 
***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อะซาฮกิาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญอ่ันดับ 2 ของเกำะฮอกไกโด รอง
จำกเมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลำงของเกำะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไป
ดว้ยแมน่ ้ำล ำธำรหลำยสำยและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขำ และยังเป็นเมอืงทีห่นำวทีส่ดุของญีปุ่่ น 
แลว้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นราเมง เป็นหมู่บำ้นทีร่วมรำ้นรำเมนชือ่ดังของเมอืงจ ำนวน 8 
รำ้นไวภ้ำยในหมูบ่ำ้นแหง่นี ้ซ ึง่มปีระวัตคิวำมเป็นมำอันยำวนำนตัง้แตห่ลังสงครำมโลกครัง้ที ่
2 โดยกำรผสมผสำนบะหมี่หลำยชนิดของจีน และเปิดหมู่บำ้นรำเมนขึน้ในปี 1996 เพื่อ

http://bit.ly/2NMk5YE
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เผยแพร่อำหำรที่เป็นควำมภำคภูมิใจของเมืองอะซำฮิกำวะใหเ้ป็นที่รู จั้กในวงกวำ้ง 
นอกจำกนั้นภำยในบรเิวณหมู่บำ้นยังมศีูนยก์ำรคำ้ และศำลเจำ้เพือ่ใหคู้่รักมำขอพรเพือ่ให ้
ชวีติคูร่อ้นแรงเหมอืนน ้ำซปุและยนืยำวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ำกเทพเจำ้ 2 องค ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นราเมง (1) 
น ำท่ำนชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบ
นอกของเมอืงอะซำฮกิำวะ กลำงเกำะฮอกไกโด ซึง่ทำงสวนสัตวอ์นุญำตใหผู้เ้ขำ้ชมไดเ้ขำ้
ชมสัตวน์ำนำชนิดจำกหลำกหลำยมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอื่น ๆ 
ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้ผ่ำนสระวำ่ยน ้ำของเหล่ำเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนำดเล็กทีอ่ยู่
ตรงกลำงของโซนหมขีัว้โลกและหมำป่ำ ผูเ้ขำ้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่ำงชัดเจน ในส่วนของ
นทิรรศกำรจะแสดงเกีย่วกับสัตวป่์ำพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวำง นกอนิทร ีเครน หมำ
ป่ำ และสตัวอ์ืน่ ๆ จำกท่ัวทกุมมุโลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ ่และยรีำฟ จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงสู ่ โซอนุเคยีว (Sounkyo Hot Spring) เป็นเมือ่ทอ่งเทีย่วรสีอรท์น ้ำพุรอ้นออนเซน 
ตัง้อยูท่ำงทศิเหนือของ อทุยำนแหง่ชำตไิดเซสซึัง (Daisetsuzan National Park) ซึง่เป็น
พืน้ทีใ่นหบุเขำแคบ ขนำบขำ้งดว้ยป่ำหนำ้ผำสงู 100 เมตร และมศีนูยบ์รกิำรประจ ำหมูบ่ำ้น 
หอ้งอำบน ้ำออนเซนหลำยแหง่ และน ้ำตก 2 แหง่ทีส่วยงำม นอกจำกนี้ยังเป็นจุดเริม่ตน้ใน
กำรเดนิป่ำทีใ่กลก้ับ ภเูขำคโุรดำเกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 
พกัที ่SOUNKYO GRAND หรอืระดบัเดยีวกนั  
อสิระใหท้า่นอาบน า้แรร่วมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 น า้ตกรวิเซ-น า้ตกกงิกะ-มอนเบ็ทส-ึลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง “Gainko II” 
  อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
น ำท่ำนชม น า้ตกรวิเซ และน ้ำตกกงิกะ น ้ำตกสองสำยทีไ่หลจำกบนภเูขำลงมำทีผ่ำเป็นริว้
สวยงำม น ้ำตกทัง้สองสำยตัง้อยูห่ำ่งกันเพยีง 300 เมตร สำมำรถสังเกตเห็นไดง้ำ่ย น ้ำตกรวิ
เซ ซึง่ถกูเรยีกวำ่เป็น “น ้ำตกแหง่ดำวตก” เพรำะสำยน ้ำเสน้ใหญไ่หลลงมำจำกซอกผำ เวลำ
ถูกแสงอำทติยจ์ะแลดคูลำ้ยดำวตก เคยีงคูก่ับน ้ำตกกงิกะ หรอื “น ้ำตกแห่งแม่น ้ำสเีงนิ” ซึง่
ในชว่งฤดหูนำวน ้ำตกทัง้สองสำยนี้จะกลำยเป็นน ้ำแข็ง รูปร่ำงแปลกตำ แลว้น ำคณะเดนิทำง
ไปยัง เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu)  เป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกับ ทะเลโอคอทสก ์(Okhotsk Sea) 
ซึง่ในช่วงฤดูหนำวท่ำนจะสำมำรถชม ธำรน ้ำแข็ง (Drift ice) จะปรำกฏขึน้แค่ในบรเิวณ
อำรก์ตกิ และแอนตำรก์ตกิเซอรเ์คลิเทำ่นัน้ แตส่ ำหรับญีปุ่่ นทำ่นสำมำรถเห็นธำรน ้ำแข็งไดใ้น
ฤดหูนำวของฮอกไกโด เชญิชมธำรน ้ำแข็งทีป่กคลมุพืน้ผวิมหำสมทุรอันกวำ้งใหญไ่พศำล  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4) 
น ำท่ำน ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึ่งของเมอืงมอนเบ็ทส ึเรือ 
Garinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน ้ำแข็งออกไปนอกชำยฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น ำท่ำนชมกอ้น
น ้ำแข็งทีล่อยมำจำกขัว้โลกเหนือ Drift Ice ในชว่งปลำยฤดหูนำวเดอืนกมุภำพันธ-์มนีำคม 
เดมิเรอืนี้ใชเ้พือ่ส ำรวจน ้ำมันในรัฐอลำสกำ้ เริม่น ำมำใชเ้ป็นกจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 
(กำรลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลำ 45 นำท-ี1 ชัว่โมง)  
กรณีสภำพอำกำศไม่ดี เรือตัดน ้ำแข็งไม่สำมำรถวิง่ได ้น ำท่ำนไปที่ หอคอยโอคอทสก์
(Okhotsk Tower) ซึง่เป็นหอคอยทีย่ืน่ออกไปในทะเล ตรงท่ำเรอืมอนเบ็ทส ึจำกหอคอย
แห่งนี้นักท่องเที่ยวสำมำรถมองดูทะเลน ้ำแข็งไดทั้ง้จำกดำ้นบนและดำ้นล่ำงสภำพทะเล
น ้ำแข็งจำกใตน้ ้ำ แบง่ออกเป็น 4 ชัน้ (รวมชัน้ใตน้ ้ำ) คอื ช ัน้ที ่1 Okhotsk Hall ทำงเขำ้
เชือ่มกับท่ำเรอื จัดแสดงควำมเป็นมำของหอคอยแหง่นี้ และมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ ช ัน้ที ่2 
Observation Hall จัดแสดงเกีย่วกับทะเลโอคอทสก ์และสิง่มชีวีติในทะเลน ้ำแข็ง เชน่ ตัว 
คลโิอเนะ เครือ่งมอืวทิยำศำสตรท์ีใ่ชส้ ำรวจเกีย่วกับทะเลน ้ำแข็ง ช ัน้ที ่3 Panorama Hall 
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เป็นหอ้งส ำหรับชมวิวแบบ 360 องศำ ในวันที่ฟ้ำโปร่งสำมำรถมองเห็นวิวไดไ้กลถึง
คำบสมทุรชเิรโตโกะ และ ช ัน้ B1 Aqua Gate ลงไปใตท้ะเลลกึ 7.5 เมตร เพือ่ชมสตัวท์ะเล
ในอวำเรีย่มเล็กๆ และมชีอ่งหนำ้ตำ่งทีม่องเห็นสภำพใตท้ะเล ณ ขณะนัน้อกีดว้ย  
จำกนัน้น ำท่ำนอสิระชอ้ปป้ิงที ่ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ทีน่ยิมในหมู่
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ภำยในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น  มีรำ้นคำ้ที่
หลำกหลำยมำกกวำ่ 150 รำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แฟชั่น อำหำรสดใหม่ และอุปกรณ์ภำยในบำ้น 
นอกจำกนี้ยังมรีำ้นเสือ้ผำ้แฟชั่นมำกมำย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Cap-
com games arcade และซปุเปอรม์ำรเ์กตขนำดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บำงรำ้นไมต่อ้งเสยีภำษี
สนิคำ้ส ำหรับนักท่องเทีย่วชำวต่ำงชำต ิสว่นรำ้นอำหำรก็มใีหเ้ลอืกมำกมำยจ ำหน่ำยอำหำร
หลำยประเภท รำ้นกำแฟ และศนูยอ์ำหำรบรกิำร 

เย็น อสิระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พักที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่4 ลานสกชีกิไิซ-โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีJTC DUTY FREE-ซปัโปโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

น ำคณะเดนิทำงสู ่ลานสกชีกิไิซ (Shikisai no oka) เนนิทีร่ำบกวำ้งใหญ่ทีม่โีรลคงุและโรล
จัง เป็นหุ่นฟำงขนำดใหญ่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของลำนสกแีห่งนี้ ท่ำนสำมำรถสนุกสนำนกับ
ลำนกจิกรรมทีม่บีรกิำรอยูท่ีน่ี่ ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยำงขนำดใหญท่ีส่ำมำรถน่ังเป็นกลุม่ 
หรอืเดีย่ว ไหลลงจำกเนนิตำมเนนิเขำทีก่ ำหนด และยังม ีBanana Boat ทีล่ำกดว้ยสโนว ์
โมบวิทีล่ำกซกิแซกตำมสันเนิน สรำ้งควำมสนุกสนำนตืน่เตน้ไดม้ำกเลยทเีดยีว และ Sled 
ส ำหรับพำหนะสว่นตัว ทีไ่หลล่งจำกเนนิสงู โดยใชข้ำของผูเ้ลน่ในกำรบังคับทศิทำงควำมชำ้
เร็ว และยังมกีจิกรรมหมิะตำ่งๆ เชน่ ขบัรถสโนวโ์มบวิ (รำคำไมร่วมอปุกรณ์เครือ่งเลน่ตำ่งๆ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 
น ำท่ำนชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมอืงโอตำรุทีไ่ดรั้บควำมนยิมถ่ำยภำพ มฉีำกหลัง
เป็นหลังคำอำคำรก่ออฐิแดง โดยคลองโอตำรุสรำ้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่ำเป็นคลองทีเ่กดิ
จำกกำรถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทำงขนถ่ำย สนิคำ้จำกเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถ่ำย แลว้น ำสนิคำ้มำ
เก็บไวภ้ำยในโกดัง แต่ภำยหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ท ำเป็นถนนหลวงสำย 17 
ส่วนที่เหลอืไวค้รึง่หนึ่งก็ไดท้ ำกำรปรับปรุงเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว ทัง้ยังปรับปรุงทำงเดนิ
เลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้ำ่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จำกนัน้อสิระใหท้่ำนเดนิเลน่ชมเมอืงโอ
ตำรุตำมอัธยำศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละ
เครือ่งแกว้อันงดงำมและหำยำกไวม้ำกมำย ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคำ้พืน้เมอืง
งำนฝีมอืตำ่ง ๆ อำทเิชน่ ตุก๊ตำแกว้ ชำม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรำ้นขำยกลอ่งดนตร ี 
ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนำดเล็กไปจนถงึขนำดใหญ ่โดยท่ำนสำมำรถเลอืกเพลงตำ่ง ๆ ไดด้ว้ยตัว
ของท่ำนเอง รำ้นขำยเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยำ้ รำ้นขำยขนม
อบตำ่งๆ ทีท่่ำนสำมำรถชมิตำมใจชอบโดยเฉพำะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจำก
เตำสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทีเดียว และเหมำะที่จะซือ้ของฝำกเป็นอย่ำงด ี 
และยังมอีกีหนึง่รำ้นทีท่่ำนตอ้งมเีวลำกับรำ้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รำ้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยำกำศในรำ้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับกลอ่มดว้ยเพลงสำกลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกำะฮอกไกโด ศนูยก์ลำงทำงดำ้นวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และกำรปกครองของเกำะ ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกำะฮอกไกโด และเคยเป็น
สถำนทีจั่ดโอลมิปิคฤดหูนำวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยำ่งมำก น ำท่ำนสู ่JTC DU-
TY FREE ชอปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษีตำ่งๆ ตำมอัธยำศัย    

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 
พักที ่SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิฟารค์-ตลาดปลาโจไก 
    มติซุย เอา้ทเ์ลท-ชอ้ปป้ิงยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
น าท่านชมอดตีอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (ตกึอฐิ
แดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบำรอค มลีักษณะพเิศษทีม่หีลังคำ
ยอดแหลมและกรอบหนำ้ตำ่งเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืน
อนุสำวรีย์กำรบุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บกำรขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของชำติ จำกนั้นผ่ำนชม 
หอนาฬกิาประจ าเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอ

นำฬกิำทีด่ ำรงอยูใ่นฐำนะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มหีนำ้ปัด
นำฬกิำทัง้สีด่ำ้นทีท่ ำจำกอเมรกิำ ปัจจุบันถอืเป็นหอนำฬกิำ
ที่เก่ำแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็นสถำนที่นักท่องเที่ยวท่ัว
โลกรูจั้ก และนิยมถ่ำยรูปเป็นที่ระลึก และน ำท่ำนไปยัง
บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)  
ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนำดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงซัปโปโร มี
ควำมยำมถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกำะกลำงมสีวนหย่อม
ขนำดใหญ่ และยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สัญญำณซัปโปโร จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปยัง 
ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรำ้นคำ้ และรำ้นอำหำรกวำ่ 80 
รำ้น เรยีงรำยตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลำดขำยสง่ซปัโปโร เป็นหนึง่ในตลำดทีใ่หญท่ีส่ดุของ
เมอืง รำ้นคำ้ต่ำงๆ จ ำหน่ำยอำหำรทะเล เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไขป่ลำแซลมอน ปลำหมกึ 
และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขำ้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตำมฤดกูำล รำคำ
ก็เหมำะสม อำหำรทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้รสชาตอิาหารทะเลสดๆ ทีต่ลาดปลาโจไก 
น ำท่ำนสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้
ปลอดภำษี เชน่ เสือ้ผำ้ น ้ำหอม ตำมอัธยำศัย จำกนัน้อสิระ
ใหท้่ำนชอ้ปป้ิงที่ย่ำน ถนนทานูกโิคจิ แหล่งชอ้ปป้ิง
เก่ำแก่ทีส่บืทอดมำตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมำะส ำหรับจับจ่ำย
ซือ้หำของฝำกจำกฮอกไกโด เป็นชุมชนรำ้นคำ้ประมำณ 
200 รำ้นคำ้ ทอดยำวกวำ่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออก
และตะวันตกของใจกลำงเมืองซัปโปโร เชือ่มต่อกันดว้ย
หลังคำโครงสรำ้งทีร่องรับทุกสภำพอำกำศ จงึสำมำรถใช ้

งำนไดโ้ดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงที่เต็มไปดว้ยควำมคกึคักมชีวีติชวีำ หรือจะเดนิเล่น
ชมเมอืงที ่ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่ำ่นกนิดืม่ทีใ่หญ่
ทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรำ้นคำ้และแวดลอ้มไป
ดว้ยรำ้นอำหำรแยะเต็มไปหมด แต่ส ำหรับรำเมน แนะน ำ
ตอ้งไปที่ซอยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยรำเมน 
สำมำรถเลอืกรำ้นตำมควำมชอบ ทัง้ชนดิเสน้รำเมนน ้ำซุป
รสชำตแิละเครือ่งเครำตำ่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
ทา่น น าทา่นพกัที ่SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที6่ ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

น ำทำนเดนิทำงสู่สนามบนิชโิทเซ่ เพื่อเดนิทำงกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสำรและ
สมัภำระ 

10.30 น. ออกเดนิทำงจำกเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสำยบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  
(ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 8.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

15.30 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 
เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (พกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

09-14 ม.ค.62 43,599 12,500 12,900 
12-17 ม.ค.62 45,599 12,500 12,900 
19-24 ม.ค.62 45,599 12,500 12,900 
25-30 ม.ค.62 46,599 12,500 12,900 

31 ม.ค.-05 ก.พ.62 46,599 12,500 12,900 
15-20 ก.พ.62 46,599 12,500 12,900 
16-21 ก.พ.62 46,599 12,500 12,900 

28 ก.พ.-05 ม.ีค.62 46,599 12,500 12,900 
02-07 ม.ีค.62 45,599 12,500 12,900 
08-13 ม.ีค.62 46,599 12,500 12,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

 

 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
ของสภาพอากาศและฤดกูาล 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย
เทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3,200 บาท) 
 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิช่น เร ิม่งาน 
08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถ
เพิม่เวลาการใช้รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผู ้บรหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนำจร) รวมทัง้ 

คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวร ์และคำ่ธรรมเนยีมน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ  
 คำ่อำหำร, คำ่เขำ้ชม และคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 โรงแรมทีพั่กตำมระบไุวใ้นรำยกำร หรอืในระดับเดยีวกัน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น เทา่น ัน้ !! เตยีง DBL) 

เนือ่งจากโรงแรมอยูใ่นตวัเมอืง ตดิแหลง่ชอ้ปป้ิง หอ้งจะมขีนาดเล็ก จงึไมส่ามารถเสรมิเตยีง
ได ้
 **ในกรณีทีท่่านมผีูเ้ดนิทาง 3 ท่าน และจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE ทางบรษิทัอาจมกีารจดั
หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมกีารจดัหอ้งพกัใหพ้กัรว่มกบัคณะผูเ้ดนิทาง 
กรณีตอ้งการพกัเดีย่วมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นละ 10,900 บาท ** 

 ค่ำประกันอุบัตเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 1,000,000 บำท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 
บำท (คำ่รักษำพยำบำล) ** ไมร่วมประกันสขุภำพ ** 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว อำท ิคำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรำ้นอำหำร นอกเหนอืจำกทีบ่รษัิทจัดให ้ในรำยกำรทัวร ์
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง / ตอ่หนำ้เลม่หนังสอืเดนิทำง 
 คำ่เปลีย่นแปลงตั๋วเครือ่งบนิ ส ำหรับผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลับ ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถำมคำ่ใชจ้่ำยกับ

เจำ้หนำ้ที)่ 
 คำ่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋ำสัมภำระมนี ้ำหนักเกนิกวำ่ทีท่ำงสำยกำรบนิก ำหนด หรอืมขีนำดใหญ่เกนิ

กวำ่ขนำดมำตรฐำน 
 คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทำงบรษัิทไดอ้อกตั๋วไปแลว้ 
 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกำศใหก้ลับมำยืน่รอ้งขอวซีำ่อกีครัง้ (เนื่องจำกทำงญีปุ่่ น

ไดป้ระกำศยกเวน้กำรยื่นวซี่ำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส ำหรับผูท้ี่ประสงค์พ ำนักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณำจองทัวรล์ว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมตั ิและไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์เนื่องจำกทำงบรษัิทตอ้งส ำรองค่ำใชจ้่ำยในสว่นของคำ่ทีพั่กและตั๋ว
เครือ่งบนิ 

 หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยู่ต่ำงจังหวัด) ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ที ่
ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที่ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หำกในคณะของท่ำนมผีูต้อ้งกำรดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว 
หรอืไม่สะดวกในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัว
ตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวร์มี
ควำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งท าการ

วางการนัตคีา่มดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FILGHT 

หรอื EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัร ์

ช าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้ใน

รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่ำนออก

เดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่

ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับ พรอ้มกัน หำกตอ้งกำรเลือ่นวันเดนิทำง
กลับ ทำ่นจะตอ้งช ำคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตำ่งทีส่ำยกำรบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และกำรจัดล ำดับทีน่ั่ง ทำง
สำยกำรบนิจะเป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่ง

นอ้ย 30 ทำ่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิัย

จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสีย หรือไดรั้บบำดเจ็บที่
นอกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสดุวสิัยบำงประกำร เชน่ กำรนัดหยุดงำน, 
ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจลตำ่งๆ เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ทีไ่มว่ำ่
เหตผุลใดๆ ก็ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณีท่ำนมกีำรเดนิทำงดว้ยตั๋วเครื่องบนิภำยในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเรำทรำบ ณ วันทีจ่องทัวร ์
หำกไมม่กีำรแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกตั๋วเครือ่งบนิดังกลำ่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแหง่ และภำษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หำกสำยกำรบนิปรับขึน้กอ่น
วนัเดนิทำง 

 หำกทำ่นไมเ่ดนิทำงกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขำกลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ำมำรถน ำมำขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิ

จำกกำรโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
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 รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่ก
ในต่ำงประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุใน
โปรแกรม 

 กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้ม
ใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกันได ้

 สภำพกำรจรำจรในช่วงวันเดนิทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญีปุ่่ น หรือวันเสำร์-อำทติย ์รถอำจจะตดิ 
อำจท ำใหเ้วลำในกำรท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละ
คนขับรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ด ้
ทอ่งเทีย่วตำมโปรแกรมตำมทีเ่รยีนเสนอ 

 กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ นตำมกฎหมำยของสำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิำจ
เพิม่เวลำได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภำพ
กำรจรำจรในวนัเดนิทำงนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง   

 คำ่บรกิำรทีท่่ำนช ำระกับทำงบรษัิทฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบรษัิทฯไดช้ ำระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมำขำดเชน่กัน ดังนัน้หำกทำ่นมเีหตอุันใดทีท่ ำใหท้่ำนไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ
ตำมรำยกำรทีร่ะบไุว ้ทำ่นจะขอคนืคำ่บรกิำรไมไ่ด ้ 

 หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ไมว่ำ่ประเทศใดจนท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเดนิทำงตอ่ไปได ้คณะทัวร์
ท่ำนอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบนิได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดนิทำงตำมโปรแกรมทีว่ำงไว ้
แตท่ำงตัวแทนบรษัิทฯ จะท ำหนำ้ทีป่ระสำนงำนและเจำ้หนำ้ทีจ่ะท ำกำรตดิตอ่ชว่ยเหลอืทำ่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่ำใชจ้่ำยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ กำรยกเลกิหรอื
ลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสญูหำยตำม
สถำนทีต่ำ่ง ๆ ทีเ่กดิเหนอือ ำนำจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะท ำหนำ้ทีเ่ป็นตัวแทนในกำรเรยีกรอ้งคำ่ชดใชจ้ำกสำยกำรบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิ
กำรสญูหำยของ สมัภำระระหวำ่งกำรเดนิทำง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรสญูหำยดังกลำ่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำรทัวร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้นี้ทำง
บรษัิทฯ จะยดึถอืและค ำนงึถงึควำมปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคำ้สว่นมำกเป็นส ำคัญ 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่ว่ำทั ้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตำ่ง ๆ แลว้ 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จำกกำรทีรั่ฐบำลญีปุ่่ น ประกำศยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎำคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขำ้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผำ่นกำรพจิำรณำจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงกอ่นจงึจะสำมำรถเขำ้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีำ่กับทำงสถำนทตูฯ) ทำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงจะสอบถำมถงึวตัถปุระสงคใ์น
กำรเขำ้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสำรทีน่ ำมำ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขำกลับ หรอืเอกสำรอืน่ๆ ส ำหรับรำยละเอยีด
ของเอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  ส ิง่ทีย่นืยันวำ่ทำ่นสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ที่อยู่ และหมำยเลขตดิต่อในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญีปุ่่ น เช่น โรงแรมที่พัก (ทำงบรษัิทฯ 
เตรยีมให)้  
(4)  ก ำหนดกำรเดนิทำง ในชว่งระยะเวลำทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูอ่ยำ่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย แลเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำร
พ ำนักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิำรถกูสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้

ประเทศ และไมเ่ขำ้ขำ่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 

 
*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 


