
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



พกัออนเซ็น 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื / อสิระฟรเีดย ์1 วนั 
เดนิทางโดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC โหลดกระเป๋าได ้23 กโิลกรมั

บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 
 ชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ ชมสวนสตัวท์รีปูแบบเป็นธรรมชาต  ิ
 ชม พพิธิภณัฑร์าเมน ศนูยร์วมรา้นราเมนชือ่ดงัของญีปุ่่ น 

 ช็อปป้ิงสดุมนั ณ ออิอนมอลล ์อาซาฮคิาวะ 
 พลาดไมไ่ดก้บั พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ / พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
 สมัผสัหมิะสดุฟิน ทีส่กรีสีอรท์ 

 พเิศษ!!! แชนํ่า้แรอ่อนเซ็น + บฟุเฟตข์าปยูกัษแ์บบไมอ่ ัน้ 
 พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

11 – 15 ม.ีค. 61 29,900.- 7,900.- 

12 – 16 ม.ีค. 61 29,900.- 7,900.- 

18 – 22 ม.ีค. 61 29,900.- 7,900.- 

19 – 23 ม.ีค. 61 29,900.- 7,900.- 

25 – 29 ม.ีค. 61 29,900.- 7,900.- 

26 – 30 ม.ีค. 61 29,900.- 7,900.- 

2 – 6 เม.ย. 61 (วนัจกัร)ี 30,900.- 7,900.- 

16 – 20 เม.ย. 61 30,900.- 7,900.- 

23 – 27 เม.ย. 61 29,900.- 7,900.- 

30 เม.ย. – 4 พ.ค. 61 (วนัแรงงาน) 34,900.- 7,900.- 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 21,900 บาท 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ 

 

 19.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาเตอร.์......   
ของสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระและบัตรขึน้เครือ่ง  

23.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชติชิโิตเสะ โดยเทีย่วบนิที ่HB7904  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
07.55 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นเขา้สูต่วัเมอืง สําคญัมากประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหาร
ประเภทเนือ้สตัว ์พชี ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบั 
จากนัน้นําทา่นไปเทีย่ว จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวะ  เมอืงใหญ่อันดบั 2 ของเกาะฮ

อกไกโด รองจากเมอืงซปัโปโร ซึง่เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้
อุดมไปดว้ยแม่น้ําลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และนําท่านทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑ์
ราเมน เป็นทีร่วมรา้นราเมนชือ่ดงัของเมอืงจํานวน 8 รา้นไวภ้ายในหมู่บา้นแห่งนี้ซ ึง่ดําเนนิกจิการ

ตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เพือ่เผยแพร่อาหารทีเ่ป็นความภาคภมูิ ใจของเมอืงอาซาฮคิาวะให ้
เป็นทีรู่จ้ักในวงกวา้ง ในบรเิวณหมู่บา้นยังมศีนูยก์ารคา้ และศาลเจา้เพือ่ใหคู้ร่ักมาขอพร 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
กลางวนั  สามารถเลอืกรบัประทานราเมนทีห่มูบ่า้นราเมนโดยมอบคปูองมลูคา่ทา่นละ 1000 เยน  (1) 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ  ตัง้อยู่นเมอืงอาซาฮากาวะเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่ว
อันมชีือ่เสยีงและไดร้ับความนยิมเป็นอย่างมากของเมอืง ซึง่สวนสตัวท์ีน่ี่ถอืว่าไม่ธรรมดา จนทําให ้

ไดร้ับความนยิมเพิม่ข ึน้อย่างรวดเร็ว ดว้ยเพราะสตัวต์า่งๆ ของทีน่ี่ไม่ไดถ้กูกกัขงัอยู่ในกรง แตม่กีาร
สรา้งสถานทีเ่ลยีนแบบธรรมชาตขิองทีอ่ยู่อาศยัของสตัวนั์น้ๆ รวมทัง้ยังมกีารสรา้งส ิง่ตา่งๆ เพือ่ใหผู้ ้
เขา้ชมไดใ้กลช้ดิบรรดาสตัวม์ากขึน้ อย่างการสรา้งแทงคน้ํ์ารูปกระบอกยืน่เขา้ไปในบ่อของแมวน้ํา 

เป็นตน้ ซึง่ไม่เคยมทีีไ่หนมากอ่น 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ –เมอืงอาซาฮคิาวะ – พพิธิภณัฑร์าเมน –สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ 

ออิอนมอล–์ แชนํ่า้แรอ่อนเซ็น 



 

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่ออิอน มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ขนาดกลางทีม่สีนิคา้หลากหลายให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ และยังมซีปุเปอรม์ารเ์ก็ตใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ขนมของฝากตา่งๆ อกีดว้ย 
 (อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นไดช็้อปป้ิงอยา่งเต็มที)่ 

 

พักที ่Premier Cabin Hotel Asahikawa หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

หลงัอาหารใหท้า่นได ้ แชนํ่า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การแช่

นํา้แรร่อ้นชว่ยทําใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ีและยงัชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  
     (ควรแชค่ร ัง้ละ 20 นาท ีแตไ่มค่วรแชเ่กนิ 1 ช ัว่โมง) 
 

วนัที ่3 สกรีสีอรท์ – เมอืงโอตาร ุ– พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ สกรีสีอรท์ มกีจิกรรมใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
หลายอย่าง ทัง้กระดานเลือ่นหมิะ สโนวโ์มบลิ สโนวบ์อรด์ หรอืเลน่

สกแีบบมอือาชพี (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อุปกรณ์และคา่เครือ่งเลน่ตา่งๆ  
ราคาประมาณ 1,000-5,000 เยน แลว้แตก่จิกรรม ) ทัง้นี้กจิกรรม

ตา่งๆนัน้ ข ึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศและปรมิาณหมิะในชว่งเวลานัน้ 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูJapanese set (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็น

เมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่ 19 ถงึ 20 เยีย่มชม คลองโอ
ตารุ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ  คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่ห์
ชวนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองที่

ยังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ  ซึง่เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศสดุโร
แมนตกิ รวมรวมถงึการตกแตง่ของบา้นเมอืงนัน้ สว่นใหญ่ไดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตก

เนื่องจากในอดตี เมอืงโอตาร ุไดร้ับอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นและประเทศใน
แถบยุโรป อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทบัใจ  นํา
ทา่นเทีย่วชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงาม

ของแกว้หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของ โอตารุ และยังมเีครือ่ง
แกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ  

 
 
 

 
 
 

 
 



 

จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีใหท้า่น ไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ี
ทีแ่สนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ
งดงาม ทีจ่ะทําใหท้า่น ผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบ

น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตร ีแบบที่ ทา่น 
ตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั ราคาตัง้แตห่ลกั

พันถงึหมืน่เยน สว่นทีช่ัน้ลา่งมบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ น และเพลงสากลมาอัดเป็น
ซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย 
ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตวัทา่น 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมนบูฟุเฟตป้ิ์งยา่งและขาปยูกัษ์

แบบไมอ่ ัน้ พลาดไมไ่ดก้บัปทูาราบะ และปซููไว ราชาปแูหง่เกาะฮอกไกโด  
 

พักที ่T-Mark City Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่4 อสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิในการชอ้ปป้ิงยา่นซปัโปโร โดยมไีกดนํ์าเทีย่วในวนัฟรเีดย ์

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอัธยาศยั ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางโดยไกดจ์ะแนะนําการ
เดนิทางอาทเิชน่  

- สวนโอโดร ิ(หรอื “โอ-โด-หร-ิโค-เอ็น” ในภาษาญีปุ่่ น Koen แปลว่า สวน) เป็นสวนสาธารณะที่
อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร มลีกัษณะแคบยาว คอืกวา้งแค ่100 เมตร แตย่าวถงึ 1.5 กม. สวนนี้มี

ความสาํคญัและรูจ้ักกนัดเีพราะเป็นทีจ่ัดงานเทศกาลตา่ง ๆ ของเมอืง ทีเ่รารูจ้ักกนัดทีีส่ดุคอื 
เทศกาลหมิะ  (Sapporo Snow Festival) ในเดอืนกมุภาพันธ์ ของทกุปี และงานอืน่ ๆ อกีมาก 
เชน่ เทศกาล White Illumination ทีม่กีารประดบัไฟอย่างสวยงามในชว่งครสิมาสต ์เป็นตน้ 

ฮอกไกโด อันเป็นสถานทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งอาหารทะเล  
- JR TOWER เจอารท์าวเวอร ์ เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบั สถานีเจอาร ์ซปัโปโร 

เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่าย

กลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่
วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสาํอางอาคาร JR TOWER มจีุดชมววิ

ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดบัความสงู 160 เมตร จงึมองเห็น
ทวิทศันเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวันกลางคนื โดยเฉพาะยามคํา่คนืจะ



มองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ย่านซซูกูโินะ สอ่งสว่างที่

จุดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซซูกูโิน่  

- ถนนทานคุโิคจ ิแหลง่ชอ้ปป้ิงสตรทีชือ่ดงัของฮอกไกโด เดนิทางสะดวกสามารถน่ังรถไฟใตด้นิ

ได ้ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทัง้เสือ้ผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสาํอางค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย 

รวมแลว้กว่า 200 รา้นคา้ 
- หอนาฬกิาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซ ึง่ปัจจุบันยังบอกเวลาไดเ้ทีย่งตรงแม่นยําในอดตีเคยเป็น

สถานศกึษาทางดา้นการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโดใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัศลิปกรรมคลาสสคิอย่าง

ใกลช้ดิ ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไวอ้ย่างดเียีย่มผ่านชม ตกึรฐับาลเกา่  ซึง่ไดร้ับฉายาว่า 
“วหิารอฐิแดง” อายุรอ้ยกว่าปี ในสมัยกอ่นอาคารนี้ถอืเป็นอาคารทีท่นัสมัยแห่งเดยีวทีส่งู และมี

ความโอ่อ่าหรูหราทีส่ดุ ปัจจุบันเหลอืไวเ้พยีงความว่างเปลา่แตย่ังคงเป็นพพิธิภณัฑใ์หช้นรุ่น
หลงัไดศ้กึษา   

- ตลาดปลานโิจ แหลง่อาหารทะเลสดของเมอืงซปัโปโร ซปัโปโรเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ และ

เรยีกไดว้่าเป็นหัวใจของฮอกไกโดเลยทเีดยีว เพราะฉะนัน้จงึเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีข่าดไปไม่ได ้
ในโปรแกรมเทีย่วฮอกไกโด ทีน่ี่ม ี “ตลาดปลานโิจ” หรอืเรยีกเป็นภาษาญีปุ่่ นว่า “Nijo Ichiba” 
เป็นตลาดเกา่แกต่ัง้แตปี่ ค .ศ. 1903 ตัง้อยู่กลางเมอืงซปัโปโร ใกลก้บัหอสง่โทรทศัน ์ไม่ไกล

จากรมิแม่น้ํา Sosei และอยู่สดุปลายดา้นตะวันออกของย่านชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิกจพิอด ีโดยมี
หลงัคาจั่วสฟ้ีาเขยีวเป็นเอกลกัษณ ์  

***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่วของทา่น*** 

 

พักที ่T-Mark City Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (6) บรกิารอาหารกลอ่งบนรถ 

สมควรแกเ่วลานําทา่นสูท่า่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ เพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู  ิ โดยเทีย่วบนิที ่HB7905  (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

16.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู  ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 

หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็น

หอ้งทีน่อน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะ

ไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้สําหรบันอน 2 ทา่น 



 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ 
กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีทํ่าการจอง หากไมชํ่าระภายในวนัที่

กําหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 
 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอุบัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร- เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิาร์
และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะ

พอใจในการบรกิาร) 
 

เง ือ่นไขการชําระเงนิ 
 ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารกา
รันตมีัดจําทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 
 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด  ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้

เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 
 

 
 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ใน

กรณีทีม่เีหตกุารณสุ์ดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั  

หากเกดิเหตกุารณสุ์ดวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธ ิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 



หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้
ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามัน
เพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหม าะสม ในกรณีทีเ่กดิ

เหตสุดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั
และผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเทีย่วบนิ การเ มอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภยั

ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และ
อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุ วสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่
เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้- ออกตาม
ประเทศทีร่ะบุไว ้ เนื่องจากการครอ บครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่น

ถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 

15 วัน ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น
ได ้ 
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหว่างพํานักอยู่ในประเทศ ญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก 
โรงแรม เป็นตน้) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 
 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีาร

จดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
 



1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํา่ว่า 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ย
คณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกู
ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 

 

กรณผีูเ้ดนิทางไม่ผา่นการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในปรเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น 
อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


