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เท่ียวตอนเหนือสุดของญ่ีปุ่น แหลง่รวมอาหารอร่อย 

สนุกไปกบักิจกรรมสกี ณ KIRORO SKI RESORT 

ชมความน่ารกัของหมีสีน ้าตาล สัมผสัความโรแมนตกิ ณ คลองโอตาร ุ

ชอ้ปกระหน ่าย่านทานูกิโคจ ิพิเศษ!!! กบัการแช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่น 2 คืน

เตม็!! 

 อิ่มอรอ่ยกบั 

บุฟเฟ่ตข์าปู 

 

เมษายน 2561  

ราคาเร่ิมตน้ 29,900.- 
 

XW 931 DMK – CTS 06.00 – 14.40 

XW 932 CTS – DMK 16.00 – 21.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

03.00  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง  อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์NOK SCOOT 

สายการบิน NOK SCOOT เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้

เครื่อง *** สายการบิน NOK SCOOT ท าการบินด้วยเครื่องบิน BOEING 777-200 ท่ีนัง่แบบ  

3-4-3 (415 ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางขาไปและขากลบั  20 กก. พร้อมบริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั *** 

06.00  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 931 

14.40 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโจซงัเค เป็นเมอืงทีม่แีหล่งออนเซน็ขึน้ชือ่ทีสุ่ดในฮอกไกโด เพราะไม่ไกล

จากซปัโปโร มทีีพ่กัสวยงามท่ามกลางธรรมชาต ิโดยเฉพาะชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีผูค้นจะนิยมไปเดนิ

เขาชมธรรมชาตกินัอย่างคบัข ัง้   

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั โจซงัเค ณ JOZANKEI VIEW HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาป!ู! 

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแชน้ํ่าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัวา่     

การอาบออนเซน็  ใหท้่านไดผ้อ่นคลายความเมื่อยลา้จากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชือ่กนัวา่

การอาบน้ําแร่นัน้จะทําใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ – โจซงัเค 

 

วนัที ่ รายการ 

อาหาร โรงแรม 

หรอืเทยีบเทา่ B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ – โจซงัเค   
 

JOZANKEI VIEW HOTEL  

ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่น 

2 
โจซงัเค – สะพานแขวนฟูตามิ – ภูเขาโชวะ (นัง่กระเชา้) – 

ฟารม์หมี – KIRORO SKI RESORT – อะไคงาว่า    

KIRORO SKI RESORT  

ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่น 

3 

อะไคงาว่า – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พพิธิภณัฑ์

กล่องดนตร ี– JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE - หอนาฬิกา – 

ท าเนียบรฐับาลเก่า – โอโดรปิารค์ – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
  

- 
VESSLE INN NAKAJIMA 

PARK  SAPPORO HOTEL  

4 
ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรยร์า่ เอา้ทเ์ล็ต –  

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  
-   

 

 



(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ สะพานแขวนฟตูามิ ซึ่งเป็นสะพานสแีดงสด ถูกสรา้งเป็นทางขา้ม แม่น ้าโท

โยฮิระ ซึ่งลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ สมัผสัความงดงามของสะพานสแีดงสดที่

ทอดผา่นแม่น้ําท่ามกลางขนุเขา ใหท้่านเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาอุส ึเพื่อชมววิทวิทศัน์ของ  ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่

เกดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึ่งระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น

ภูเขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนั ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแลของรฐับาลญี่ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง

ธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี้บรเิวณเชงิเขายงัเป็น  ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุห์มีสีน ้าตาล  ซึ่งเป็นหมี

พนัธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจุบนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิเท่านัน้ 

นําท่านเดนิทางสู่ KIRORO SKI RESORT สนุกกบักจิกรรมทา้ลมหนาว  อสิระใหท้่านไดเ้ล่นเครื่อง

เล่น อาท ิ สโนวโ์มบิล , สโนวล์าฟต้ิง , สโนวส์เลต็  ตามอธัยาศยั ท่ามกลางบรรยากา ศหมิะขาว

โพลน  (ค่าอปุกรณ์และกิจกรรมภายใน  KIRORO SKI RESORT ไม่รวมในราคาทวัร์ ) 

(ปริมาณหิมะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั อะไคงาว่า ณ KIRORO SKI RESORT หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม 

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแชน้ํ่าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัวา่     

การอาบออนเซน็  ใหท้่านไดผ้อ่นคลายความเมื่อยลา้จากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชือ่กนัวา่

การอาบน้ําแร่นัน้จะทําใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

 

 

DAY 2 โจซงัเค – สะพานแขวนฟตูามิ – ภเูขาโชวะ (นัง่กระเช้า) – ฟารม์หมี – KIRORO SKI RESORT 
– อะไคงาว่า 



 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ โอตาร ุ (เมืองโรแมนติค ) ทีค่วบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความสําคญัทาง

ประวตัศิาสตร ์แวะชม คลองโอตารุ  ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็น

เสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่าน

เดนิเล่น พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ  ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬกิานี้จะพ่นไอน้ํา ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาที จากนัน้นําท่านสู่ 

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  อาคารเก่าแก่สองชัน้ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง แต่โครงสรา้ง

ภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่าน เดนิทางสุ่รา้น  JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE  รา้นสนิคา้ปลอดภาษี ทีส่ะดวก

ครบครนัดว้ยสนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกสรร ไม่วา่จะเป็น เครื่องประดบั  เครื่องสําอางค ์

ผลติภณัฑบ์ํารุงผวิ ขนมและของฝากมากมาย อสิระใหท้่านเลื่อซื้อเลอืหาสนิคา้ตอ้งตาตอ้งใจตาม

อธัยาศยั 

นําท่านถ่ายรูปกบั หอนาฬิกา ซึ่งมคีวามเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ําคญัของเมอืงซปั

โปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ พ .ศ. 2421 อาคารแรกเริม่เดมิทใีชเ้ป็นฝึกงานของวทิยาลยั

การเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลีย่นมาเป็นมหาวทิยาลยัฮอกไกโดในปัจจุบนั แลว้สรา้งหอนาฬกิา

และ มรีะฆงัตบีอกเวลามาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2424 จนถงึปัจจุบนันี้กย็งับอกเวลาไดอ้ย่างเทีย่งตรง ดว้ย

ความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานาน จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที่

สําคญัอกีแห่งหนึ่งของชาต ิ

จากนัน้นําท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาทีส่รา้งดว้ยอฐิสแีดงทัง้

หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป

จํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลงันี้ใชเ้ป็นทีท่ําการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ .ศ. 2429 

และใชต้่อเนื่องยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยไปทีท่ําการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชัน้

DAY 3 
อะไคงาว่า – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – JOY 1 
HOKKAIDO DUTY FREE - หอนาฬิกา – ท าเนียบรฐับาลเก่า – โอโดริปารค์ – ย่านทานูกิโคจิ 
– ซปัโปโร 



ซึ่งตัง้อยู่ดา้นหลงัตกึแดงหลงันี้ ตวัอาคารทีเ่หน็ในปัจจุบนัทีย่งังดงามอยู่นัน้ไดร้บัการบูรณะ

ซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ .ศ. 2454 ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวนัตกทีเ่หลอือยู่เพยีงไม่กีแ่ห่ง อาคารหลงันี้จงึได้ รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรม

สําคญัของชาตเิมื่อปี พ.ศ. 2512 

นําท่านเดนิทางสู่ โอโดริปารค์ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีสุ่ดกลาง

ใจกรุงซปัโปโร ฤดูรอ้น => ใชเ้ป็นทีจ่ดั งานแสดงดอกไม ้สําหรบั ฤดูหนาว ใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังาน

เทศกาลหมิะอนัยิง่ใหญ่ มกีารแกะสลกัน้ําแขง็ประตมิากรรมชิน้ใหญ่นบัเป็นเวททีีใ่หญ่ทีสุ่ด บน

เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจําหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล์ 

จากนัน้นําท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกวา่ 140 ปีตลอดถนน

จะมรีา้นคา้ต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของทีร่ะลกึรวม

แลว้กวา่ 200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครื่องสําอางค ์เป็นตน้ 

***อาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร  ณ VESSLE INN NAKAJIMA PARK  SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดคา้ส่งอาหารทะเลทีใ่หญ่และคกึคกัประจําเมอืงซปัโปโร ซึ่งเปิดมา

เป็นระยะเวลายาวนานตัง้แต่ปีเมจทิี ่ 36 (1904) อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเลอืกหาอาหารทะเลสดๆ 

จากทะเล อาท ิปขูน ของดงัประจําเมอืงซปัโปโร หอยเชลลส์ดๆ กุง้และปลาต่างๆ มากมายเรยีงราย

ใหท้่านเลอืกซื้อ นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถลิม้ลองอาหารทะเลสดๆ ทีนํ่าไปเป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิที่

สามารถปรุงแต่งไดอ้ย่างกลมกล่อมตามอธัยาศยั 

จากนัน้ นําท่านชอ้ปป้ิงที ่ เรยร์่า เอ้าทเ์ลต็  ซึ่งถอืเป็นแหล่งเลอืกซื้อสิง่ของและเสือ้ผา้แฟชัน่ของ

เมอืง ภายในแบ่งออกเป็นรา้นคา้ต่างๆมากมาย มสีนิคา้หลากหลายประเภทผลดัเปลีย่นกนัลดราคา 

อาท ิเสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา จากหลากหลาย เชน่ ADIDAS, NIKE, 

DAY 4 ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรยร์่า เอ้าทเ์ลต็ – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 



CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นตน้ อกีทัง้ยงัมสีนิคา้

เครื่องมอืเครื่องใช ้ตุ๊กตาน่ารกัๆ และของเล่นนานาชนิด ใหท้่านไดเ้ลอืกดูเลอืกชมตามอธัยาศยั 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

16.00 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 932 

21.05 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

*************************************************** 

 
ก าหนดการเดินทาง : เมษายน 2561 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 
4 – 7  เม.ย. 29,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
7 - 10 เม.ย. 35,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
10 - 13 เม.ย. 36,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

13 - 16 เม.ย. 36,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน้ําหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิล โรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะ เป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึง่เตียงเสริม ** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผูก้าํหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาชาํระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทําการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 45 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจํา 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษทัฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   



หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาทเิชน่ การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแป ลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณทีีม่กีารขึน้ลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณเีกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิ จของมคัคุเทศก ์ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
 การบริการของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว ) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บัก รุ๊ปทีเ่ขา้พกั   โดยมหีอ้งพกัสําหรบัผูสู้บ
บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจ้ งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

 



****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


