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DE-JP12 : ทวัรญ์ี.ปุ่ น ฮอกไกโด ซปัโปโร 5 วนั 3 คนื (HX)  
 
 

 
 
 

DAY 1: กรงุเทพ - สนามบนิเช็กแล็บก็อก ฮอ่งกง  (HX 76203.30 - 07.05 // HX 690  09.15 - 15.10) 
DAY 2: สนามบนิเช็กแล็บก็อก ฮอ่งกง - สนามบนิชโิตเซ ่- โดราเอมอ่น สกายปารค์ - โนโบรเิบ็ทส ึ 

DAY 3: จโิกกดุาน ิ- มารนีปารค์นกิส ์- กจิกรรมทา้ลมหนาว ณ ลานสก ีKIRORO RESORT - ซปัโปโร 

DAY 4: คลองโอตาร ุ- นาฬกิาไอนํ 
าโบราณ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ผา่นชม (ทําเนยีบเกา่รฐับาล,  

   หอนาฬกิา, สวนโอโดร)ิ - ชอ้ปปิ
 งทานกูโิคจ ิ- ซปัโปโร 

DAY 5: ศาลเจา้ฮอกไกโด - เรย่ร์า่เอา้ทเ์ล็ต - สนามบนิชโิตเซ ่- สนามบนิเช็กแล็บก็อก ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

       (HX 69315.55 - 21.25 // HX 761  23.50 - 02.25) 

*** ตามรอยภาพยนตรช์ื.อดงั ฟินสดุๆ กบัสนกุกบักจิกรรมหนา้หนาวบนลานสกชีื.อดงั  
อาบนํ 
าแรแ่ชอ่อนเซ็นสไตลญ์ี.ปุ่ น ชอ้ปปิ
 งจใุจพรม้ทานบฟุเฟ่ตป์ ู3 ชนดิ*** 

 
วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ  
23.45 คณะพรอ้มกนัทีH สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั
น 4 ประตทูางเขา้ที. 7 สายการบนิฮอ่งกง

แอรไ์ลนเ์คานเ์ตอร ์N 1-7 เจา้หนา้ทีHบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึRนเครืHอง 

วนัที.สองของการเดนิทาง กรงุเทพฯ - สนามบนิเช็กแล็บก็อกฮอ่งกง - สนามบนิชโิตเซ ่- 
โดราเอมอ่น สกายปารค์ - โนโบรเิบ็ทส ึ

03.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเช็กแล็บก็อกฮอ่งกง โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เที.ยวบนิที. HX 762 
07.05 เดนิทางถงึ สนามบนิเช็กแล็บก็อก ฮอ่งกง เพืHอแวะเปลีHยนเครืHอง 
09.15 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซ ่(ฮอกไกโด) โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เที.ยวบนิที. HX 690 
15.10 เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ ่(ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิHนเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา

ทอ้งถิHนเพืHอสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
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 จากนัRนนําทา่นเดนิทางสูโ่ดราเอมอ่นสกายพารค์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับตวัการต์นูในเรืHองโดราเอมอ่นการต์นูทีH
เป็นนยิมทีHสดุในญีHปุ่ นใหท้า่นไดอ้สิระกับการถา่ยรูปกบัฉากในการต์นูเชน่ฉากนัHงไทมแ์มชชนีทีHจะทา่นใหท้กุทา่น
เสมอืนเป็นสว่นหนึHงของการต์นูโดราเอมอ่นและยังมโีซนรา้นคา้ทีHขายของทีHเกีHยวกบัโดราเอม่อนเชน่รา้นกาแฟทีHจะ
ขายขนมไทยากซิึHงเป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิีHโดราเอม่อนชืHนชอบและยังมโีซนหอ้งสมุดจะมหีนังสอืการต์นูโด
ราเอมอ่นจัดจําหน่าย (รวมเฉพาะคา่เขา้ชม ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการทํากจิกรรมภายใน) 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีHพัก โนโบรเิบ็ทสณึ NOBORIBETSU SEIKISUITEI HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

คํ.า รบัประทานอาหารคํ.าในหอ้งอาหารของโรงแรม 
*** หลงัรับประทานอาหารคํHาขอเชญิทา่นสมัผัสกบัการแชนํ่Rาแร่สไตลญ์ีHปุ่ นหรอืทีHเรยีกกนัวา่ การอาบออนเซ็น ให ้
ทา่นไดผ้อ่นคลายความเมืHอยลา้จากการเดนิทางและชาวญีHปุ่ นยังเชืHอกนัวา่การอาบนํRาแร่นัRนจะทําใหผ้วิพรรณมี
สขุภาพดอีกีดว้ย *** 
 

วนัที.สามของการเดนิทาง โนโบรเิบ็ทส ึ- จโิกกดุาน ิ- มารนีปารค์นกิส ์- 
 กจิกรรมทา้ลมหนาว ณ ลานสก ีKIRORO RESORT - ซปัโปโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม จโิกกดุาน ิซึHงมคีวามหมายวา่หบุผานรกหุบผานรกแหง่นีRเกดิจากภเูขาไฟซึHงยังไมด่บัจงึกอ่ใหเ้กดินํRาพุ
รอ้นและบอ่โคลนเดอืดอนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีHยังคงอยูช่ัHวกัลป์ 
จากนัRนนําทา่นเดนิทางสู ่มารนีปารค์นกิส ์ซึHงกอ่สรา้งตามแบบแปลน JASSKO ประเทศเดนมารค์เป็นพพิธิภัณฑ์
สตัวนํ์Rาขนาดใหญพ่บกบัขบวนพาเหรดนกเพนกวนิทีHน่ารักอย่างใกลช้ดิแคม่อืเอืRอมชมโชวแ์มวนํRาและปลาโลมา
นอกจากนัRนทา่นยังจะไดรั้บความเพลดิเพลนิจากปลาซารด์นีนับหมืHนตวัทีHวา่ยวนอยูใ่นแท็งกก์ระจกพรอ้มเสยีงเพลง
ทีHแสนไพเราะโดยความสวยงามอยูต่รงทีHสเีงนิเลืHอมของปลาตัดกบันํRาสนํีRาเงนิซึHงการวา่ยไปในทศิทางเดยีวกนัอยา่ง
พรอ้มเพรยีงนัRนหาดไูดย้ากในอควาเรีHยมทัHวไปโดยเฉพาะโชวก์ารใหอ้าหารปลาซึHงเป็นกจิกรรมทีHทา่นไมเ่คยสมัผัส
มากอ่นแน่นอนทา่นยังจะไดเ้ขา้อโุมงคใ์ตนํ้RาเพืHอดปูลาฉลามและสตัวนํ์Rาทะเลอนุรักษ์ทีHหายากเชน่ปลาหมกึยักษ์
เตา่ทะเลมา้นํRาและอืHนๆอกีมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัRนนําทา่นสู ่KIRORO RESORT หนึHงในสกรีสีอรท์ทีHมชี ืHอเสยีงของเกาะฮอกไกโดใหท้า่นสนุกสนานกบัการ
เลน่หมิะและกจิกรรมตา่งๆมากมายอาท ิกระดานเลืHอนหมิะห่วงยางหมิะ แพยางหมิะหรอืการขบัมนิสิโนวโ์มบลิ อสิระ
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิสนุกสนานกบักจิกรรมทา่มกลางหมิะสขีาวโพลน และซมึซบับรรยากาศความหนาวเย็นของฮ
อกไกโดแบบธรรมชาตติามอธัยาศยั ปรมิาณของหมิะมากหรอืนอ้ยขึ
นอยูก่บัสภาพอากาศ (คา่อุปกรณแ์ละ
กจิกรรมภายในรสีอรท์ไมร่วมในราคาทวัร)์ 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโดและเป็นเมอืงทีHใหญ่
อนัดบั5ของประเทศเมอืงซัปโปโรถกูสรา้งขึRนบนพืRนฐานแบบอเมรกิาเหนอืจงึมกีารสรา้งระบบถนนแบบ
สีHเหลีHยมผนืผา้อดตีเคยเป็นสถานทีHจัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคฤดหูนาวเมืHอปีค.ศ. 1972 เมอืงซปัโปโรเป็นเมอืง
ทอ่งเทีHยวทีHสาํคัญของฮอกไกโดและสถานทีHสําคญัๆในเมอืงซัปโปโรสว่นใหญจ่ะเป็นสถานทีHทอ่งเทีHยวสาํคญัของ
เมอืงนีRดว้ย 

คํ.า  รบัประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ตป์ู 3 ชนดิ ไมอ่ ั
น!!) 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีHพัก ซปัโปโร ณ APA HOTEL& RESORTSAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที.ส ี.ของการเดนิทาง ซปัโปโร - คลองโอตาร ุ- นาฬกิาไอนํ 
าโบราณ - 
 พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ผา่นชม (ทาํเนยีบเกา่รฐับาล, หอนาฬกิา,สวนโอโดร)ิ -

ชอ้ปปิ
 งทานกูโิคจ ิ- ซปัโปโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัRนนําทา่นเดนิทางสู ่โอตารุ (เมอืงโรแมนตคิ) ทีHควบคูไ่ปกับความเกา่แกแ่ละความสาํคัญทางประวัตศิาสตร์
แวะชมคลองโอตารุทีHมคีวามยาว1,140 เมตรและเชืHอมตอ่กับอา่วโอตารุซึHงในสมัยกอ่นประมาณค.ศ. 1920 ทีHยคุ
อตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟืHองฟคูลองแหง่นีRไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืง
โอตารุออกไปยังทา่เรอืบรเิวณปากอา่วใหท้า่นเดนิเลน่พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเกา่แกร่มิคลองและววิ
ทวิทศัน์ทีHสวยงาม 
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ไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่นถา่ยรูปเป็นทีHระลกึกบั นาฬกิาไอนํ
าโบราณ นาฬกิาไอนํRาสไตลอ์งักฤษทีHใหญท่ีHสดุใน
โลกทีHเหลอือยูเ่พยีง2เรอืนบนโลกเทา่นัRนสงู5.5เมตรหนักกวา่1.5ตนันาฬกิานีRจะพ่นไอนํRาประกอบกับมเีสยีงดนตรี
บอกเวลาซึHงเหมอืนกบัเสยีงดนตรทีีHวหิารเวสตม์นิสเตอรท์ีHกรุงลอนดอนดงัขึRนทกุๆ15นาท ี
จากนัRนนําทา่นสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชั RนทีHภายนอกถูกสรา้งขึRนจากอฐิแดงแตโ่ครงสรา้ง
ภายในทําดว้ยไมพ้พิธิภัณฑแ์ห่งนีRสรา้งขึRนในปี1910ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีHเกา่แกแ่ละควรคา่แก่
การอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกชมความน่ารักและความประณีตของกลอ่งดนตรใีนรูปแบบตา่งๆทั Rง
กลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึกลอ่งดนตรขีนาดใหญห่รอืซืRอเป็นฝากกลับบา้นนํา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่น ผา่นชมทําเนยีบรฐับาลเกา่ เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร๊อคอเมรกิาทีHสรา้งดว้ยอฐิสแีดงทั Rงหลงั โดยลอก
แบบมาจากอาคารทําเนยีบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น 
ตกึแดงหลงันีRใชเ้ป็นทีHทําการรัฐบาลฮอกไกโดตั Rงแตปี่ พ.ศ. 2429 และใชต้อ่เนืHองยาวมานานถงึ 80 ปี กอ่นทีHจะ
ยา้ยไปทีHทําการหลงัใหมเ่ป็นอาคารทนัสมัยสงู 10 ชั RนซึHงตั Rงอยูด่า้นหลงัตกึแดงหลงันีR ตัวอาคารทีHเห็นในปัจจบุนัทีH
ยังงดงามอยูนั่ Rนไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลงัจากถกูไฟไหมเ้มืHอปี พ.ศ. 2454 ดว้ยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกทีHเหลอือยูเ่พยีงไม่กีHแหง่ อาคารหลงันีRจงึไดรั้บการขึRนทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวัฒนธรรม
สาํคัญของชาตเิมืHอปี พ.ศ. 2512 
นําทา่นผา่นชมหอนาฬกิา ซึHงมคีวามเกา่แกม่ากจนไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทีHสาํคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึHง 
สรา้งตั Rงแต ่พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริHมเดมิทใีชเ้ป็นฝึกงานของวทิยาลยัการเกษตรฮอกไกโด กอ่นจะเปลีHยนมาเป็น
มหาวทิยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบนั แลว้สรา้งหอนาฬกิาและ มรีะฆังตบีอกเวลามาตั Rงแตปี่ พ.ศ. 2424 จนถงึปัจจบุนั
นีRก็ยังบอกเวลาไดอ้ย่างเทีHยงตรง ดว้ยความเกา่แกอ่ยู่คูก่ับเมอืงซปัโปโรมานาน จงึไดรั้บการขึRนทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกทางวัฒนธรรมทีHสาํคัญอกีแหง่หนึHงของชาต ิ
นําทา่นผา่นชมโอโดรปิารค์ ยา่นชอ้ปปิRงทีHมชี ืHอเสยีง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีHสดุกลางใจกรุงซปัโปโร 
ฤดรูอ้น =>ใชเ้ป็นทีHจัด งานแสดงดอกไมส้าํหรับ ฤดหูนาว ใชเ้ป็นสถานทีHจัดงานเทศกาลหมิะอนัยิHงใหญ ่มกีาร
แกะสลักนํRาแข็งประตมิากรรมชิRนใหญนั่บเป็นเวททีีHใหญ่ทีHสดุ บนเกาะฮอกไกโด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้น
จําหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล ์
จากนัRนนําทา่นสู ่ยา่นทานูกโิคจ ิถนนชอ้ปปิRงเกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร อายุกวา่ 140 ปีตลอดถนนจะมรีา้นคา้ตา่งๆ
เรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทั Rงรา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของทีHระลกึรวมแลว้กวา่ 200 รา้น อสิระใหท้า่นได ้
เลอืกซืRอสนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครืHองใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา เกมส ์กลอ้งถา่ยรูป เสืRอผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม 
เครืHองสาํอางค ์เป็นตน้  
**อาหารคํ.าอสิระตามอธัยาศยัเพื.อใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่** 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีHพัก ซปัโปโร ณ APA HOTEL& RESORTSAPPOROหรอืเทยีบเทา่  

วนัที.หา้ของการเดนิทาง ซปัโปโร - ศาลเจา้ฮอกไกโด - เรยร์า่เอา้ทเ์ล็ต - 
 สนามบนิชโิตเซ ่- สนามบนิเช็กแล็บก็อกฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัRนนําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด หรอืเดมิชืHอ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีHยนเพืHอใหส้มกบัความยิHงใหญข่อง
เกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนีRคอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไม่ไดม้ี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เกา่แกนั่บพันปี ดงัเชน่ภมูภิาคคนัโต แตท่ีHนีHก็เป็นทีHสาหรับใหค้นทอ้งถิHนไดก้ราบไหวส้ ิHง
ศกัดิuสทิธิuทีHสงิสถติอยู ่ณ ศาลเจา้แหง่นีR เพืHอเป็นขวญัและกําลังใจสบืไป 
สมควรแกเ่วลานําทา่นชอ้ปปิRงทีH เรยร์า่เอา้ทเ์ล็ต ซึHงถอืเป็นแหลง่เลอืกซืRอสิHงของและเสืRอผา้แฟชัHนของเมอืง
ภายในแบง่ออกเป็นรา้นคา้ตา่งๆมากมายมสีนิคา้หลากหลายประเภทผลัดเปลีHยนกนัลดราคาอาทเิสืRอผา้เครืHองแตง่
กายรองเทา้กระเป๋านาฬกิาจากหลากหเชน่ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, 
GUCCI, เป็นตน้อกีทั Rงยังมสีนิคา้เครืHองมอืเครืHองใชตุ้๊กตาน่ารักๆและของเลน่นานาชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกดเูลอืกชม
ตามอธัยาศยั 
**อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยัเพื.อใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่** 
สมควรแกเ่วลากรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย เพื.อเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเพื.อกลบักรุงเทพฯ 

15.55 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเช็กแล็บก็อก ฮอ่งกง โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เที.ยวบนิที. HX 693 
21.25 ถงึ สนามบนิเช็กแล็บก็อก ฮอ่งกง เพืHอรอเปลีHยนเครืHอง  
23.50 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลนเ์ที.ยวบนิที. HX 761 
02.25  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

*************************************************** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น 36,900 บาท 

เด็กอายตุั Rงแต ่2-12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 36,900 บาท 

เด็กอายตุั Rงแต ่2-12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 36,900 บาท 

เด็กอายตุั Rงแต ่2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 36,900 บาท 

พักหอ้งเดีHยว เพิHมทา่นละ 7,500 บาท 

*** กรณีมตี ัsวเครื.องบนิเอง ผูใ้หญห่กัคา่ต ัsวทา่นละ 11,000บาท จากราคาทวัร ์*** 
 
หมายเหต:ุ  การเดนิทางแตล่ะครัRงตอ้งมผีูใ้หญไ่มน่อ้ยกวา่ 25 ทา่น ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทขอสงวนสทิธิuใน
การเลืHอนการเดนิทางหรอืเปลีHยนแปลงราคา 
 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิuในการเปลี.ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั
งนี
ข ึ
นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย
การบนิ และราคาอาจเปลี.ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั
งนี
ข ึ
นอยูก่บัอตัราแลกเปลี.ยนของเงนิสกุลเยน 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครืHองบนิเดนิทางไป-กลบั ชั Rนประหยัด ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีHระบใุนรายการ 
� คา่ทีHพักหอ้งละ 2-3 ทา่น / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานทีHตา่งๆ ตามทีHระบใุนรายการ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท 
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ คา่ขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นํRาหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กโิลกรัม 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , คา่อาหารและเครืHองดืHมนอกเหนอืจากในรายการ 
� คา่นํRาหนักกระเป๋าเดนิทางทีHเกนิจากสายการบนิกําหนด 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิHม 7%  และภาษีหัก ณ ทีHจา่ย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิแบบเต็มรูปแบบ) 
� คา่ธรรมเนยีมวซีา่ช ั.วคราวเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย) 
� คา่สนินํRาใจสาํหรับมัคคเุทศก,์ คนขบัรถ, หัวหนา้ทวัร ์1500 เยน/คน/ทรปิ 

 
เง ื.อนไขการสํารองที.น ั.ง 
� กรุณาสาํรองทีHนัHงโดยการชาํระมัดจําทา่นละ 10,000 บาท  
� กรุณาชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นทีHเหลอืทั Rงหมดกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 21วนัทําการ 

 
เง ื.อนไขการยกเลกิ 
� กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนัทําการ ไมรั่บรวมวนัเสารอ์าทติย ์บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการคนืคา่มัดจํา 
� กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนัทําการ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการหักคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์
� กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วนัทําการ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการหักคา่บรกิาร  100% ของราคาทวัร ์

 
หมายเหต ุ
1. กรณีเจา้หนา้ทีHตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัRน ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ถอืเป็นเหตุผลซึHงอยู่นอกเหนือ

อํานาจและความรับผดิชอบ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuทีHจะไมค่นืเงนิทั Rงหมดหรอืบางสว่น 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuทีHจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีทีHเกดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิ หรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 

อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิHงของสญูหายตามสถานทีHตา่ง ๆ ทีHเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิทฯ 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuทีHจะเปลีHยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทีHมีการขึRนลงของเงนิตราต่างประเทศ  

และจากการปรับขึRนคา่นํRามันของสายการบนิ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิuในการเปลีHยนแปลงรายการท่องเทีHยวไดต้ามความเหมาะสม ทั RงนีRจะยดึถือผลประโยชน์ของคณะผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั และบรษัิทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuเมืHอทา่นเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ทา่นงดใชบ้รกิารใด หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิu ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทั RงสิRน 
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****รายละเอยีดเกี.ยวกบัมาตราการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย**** 
(เอกสารที.ทา่นจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีHปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีHประสงคจ์ะพํานักระยะสั RนในประเทศญีHปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่วา่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พืHอการทอ่งเทีHยว เยีHยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืHนเอกสารในขั Rนตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพืHอยนืยันการมคีณุสมบัตกิาร
เขา้ประเทศญีHปุ่ น ดงัตอ่ไปนีR 

1. สิHงยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีHอาจเกดิขึRนในระหวา่งทีHพํานักในประเทศญีHปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี.ปุ่ นดา้นมาตราการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีนา้หนังสอืเดนิทางทีHไมม่ตีราประทบัอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
2. กจิกรรมใดๆทีHจะกระทําในประเทศญีHปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิHงทีHขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Rน 
3. ในขั Rนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีHไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีHปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิีHจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
 


