
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

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

   - 

2 ชโิทเซ่-อะซาฮกิาวะ-หมู่บา้นราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ
โซอุนเคยีว (Onsen) 

   SOUNKYO GRAND       
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 น้ําตกรวิเซ-กงิกะ-มอนเบ็ทส-ึลอ่งเรอืตดัน้ําแข็ง “Garinko 
II” อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์

   ART ASAHIKAWA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ลานสกชีกิไิซ-เมอืงทา่โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
เมอืงซปัโปโร 

   SMILE HOTEL PREMIUM
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ศาลาว่าการ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก 
มติซยุเอา้ทเ์ลท-ทานูกโิคจ-ิซซูกูโินะ 

   SMILE HOTEL PREMIUM

หรอืเทยีบเทา่ 

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

   - 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอให ้

การตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 

 
 
 
 
 

 

วนัที ่2 ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่านราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ-ออิอน มอลล ์
08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด  (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น  

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระ  

***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด  จาํพวก  เนือ้สตัว์ พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 

 นําทา่นเดนิทางสู่ อะซาฮกิาวะ  (Asahikawa) เมอืงใหญอ่ันดับ  2 ของเกาะฮอกไกโด  รอง
จากเมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด  เมอืงแหง่นี้อดุมไป

ดว้ยแมน้ํ่าลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุ ของญีปุ่่ น 
แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมง  เป็นหมูบ่า้นทีร่วมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงจํานวน  8 
รา้นไวภ้ายในหมูบ่า้นแหง่นี้ ซึง่มปีระวัตคิวามเป็นมาอันยาวนานตัง้แตห่ลังสงครามโลกครัง้ที่  

2 โดยการผสมผสานบะหมีห่ลายชนดิของจนี  และเปิดหมูบ่า้นราเมนขึน้ในปี  1996 เพือ่
เผยแพรอ่าหารทีเ่ป็นความภาคภมูใิจของเมอืงอะซาฮกิาวะใหเ้ป็นทีรู่จั้กในวงกวา้ง  

นอกจากนัน้ภายในบรเิวณหมูบ่า้นยังมศีนูยก์ารคา้  และศาลเจา้เพือ่ใหคู้ร่ักมาขอพรเพือ่ให ้
ชวีติคูร่อ้นแรงเหมอืนน้ําซปุและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นราเมง (1) 

นําทา่นชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบ
นอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด  ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้

ชมสตัวน์านาชนดิจากหลากหลายมมุมอง  เป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่  ๆ 
ไฮไลท์ ไดแ้ก่ อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน้ําของเหลา่เพนกวนิ   และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่

ตรงกลางของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า  ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ในสว่นของ
นทิรรศการจะแสดงเกีย่วกับสตัวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด  เชน่ กวาง นกอนิทรี เครน หมา
ป่า และสตัวอ์ืน่ ๆ จากทั่วทกุมมุโลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ ่และยรีาฟ จากนัน้นําทา่น

เดนิทางสู ่ โซอุนเคยีว (Sounkyo Hot Spring) เป็นเมือ่ทอ่งเทีย่วรสีอรท์น้ําพรุอ้นออนเซน  
ตัง้อยูท่างทศิเหนือของ  อทุยานแหง่ชาตไิดเซสซึงั  (Daisetsuzan National Park) ซึง่เป็น



 

พืน้ทีใ่นหบุเขาแคบ ขนาบขา้งดว้ยป่าหนา้ผาสงู  100 เมตร และมศีนูยบ์รกิารประจําหมูบ่า้น  
หอ้งอาบน้ําออนเซนหลายแหง่  และน้ําตก  2 แหง่ทีส่วยงาม  นอกจากนี้ยังเป็นจดุเริม่ตน้ใน

การเดนิป่าทีใ่กลก้ับ ภเูขาคโุรดาเกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 

พกัที ่SOUNKYO GRAND หรอืระดบัเดยีวกนั  

อสิระใหท้า่นอาบนํา้แรร่วมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที ่3 นํา้ตกรวิเซ-นํา้ตกกงิกะ-มอนเบ็ทส-ึลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง “Gainko II” 
  อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

นําทา่นชม นํา้ตกรวิเซ และน้ําตกกงิกะ น้ําตกสองสายทีไ่หลจากบนภเูขาลงมาทีผ่าเป็นริว้

สวยงาม น้ําตกทัง้สองสายตัง้อยูห่า่งกันเพยีง 300 เมตร สามารถสงัเกตเห็นไดง้่าย  น้ําตกรวิ
เซ ซึง่ถกูเรยีกวา่เป็น “น้ําตกแหง่ดาวตก” เพราะสายน้ําเสน้ใหญไ่หลลงมาจากซอกผา  เวลา

ถกูแสงอาทติยจ์ะแลดคูลา้ยดาวตก  เคยีงคูก่ับน้ําตกกงิกะ  หรอื “น้ําตกแหง่แมน้ํ่าสเีงนิ ” ซึง่
ในชว่งฤดหูนาวน้ําตกทัง้สองสายนี้จะกลายเป็นน้ําแข็ง รปูรา่งแปลกตา แลว้นําคณะเดนิทาง

ไปยัง เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu)  เป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกับ ทะเลโอคอทสก ์(Okhotsk Sea) 
ซึง่ในชว่งฤดหูนาวทา่นจะสามารถชม  ธารน้ําแข็ง  (Drift ice) จะปรากฏขึน้แคใ่นบรเิวณ
อารก์ตกิ และแอนตารก์ตกิเซอรเ์คลิเทา่นัน้ แตสํ่าหรับญีปุ่่ นทา่นสามารถเห็นธารน้ําแข็งไดใ้น

ฤดหูนาวของฮอกไกโด เชญิชมธารน้ําแข็งทีป่กคลมุพืน้ผวิมหาสมทุรอันกวา้งใหญไ่พศาล  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4) 

นําทา่น ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง  (Garinko II) เป็นไฮไลทห์นึง่ของเมอืงมอนเบ็ทสึ  เรอื Ga-
rinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก์  นําทา่นชมกอ้น

น้ําแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือ  Drift Ice ในชว่งปลายฤดหูนาวเดอืนกมุภาพันธ-์ มนีาคม 
เดมิเรอืนี้ใชเ้พือ่สํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา้ เริม่นํามาใชเ้ป็นกจิกรรมทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่  2004 
(การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง)  

กรณีสภาพอากาศไมด่ี  เรอืตัดน้ําแข็งไมส่ามารถวิง่ได ้  นําทา่นไปที่  หอคอยโอคอทสก์
(Okhotsk Tower) ซึง่เป็นหอคอยทีย่ื่ นออกไปในทะเล  ตรงทา่เรอืมอนเบ็ทสึ  จากหอคอย

แหง่นี้นักทอ่งเทีย่วสามารถมองดทูะเลน้ําแข็งไดท้ัง้จากดา้นบนและดา้นลา่งสภาพทะเล
น้ําแข็งจากใตน้ํ้า  แบง่ออกเป็น  4 ชัน้ (รวมชัน้ใตน้ํ้า ) คอื ช ัน้ที ่1 Okhotsk Hall ทางเขา้

เชือ่มกับทา่เรอื จัดแสดงความเป็นมาของหอคอยแหง่นี้  และมรีา้นขายของทีร่ะลกึ  ช ัน้ที ่2 
Observation Hall จัดแสดงเกีย่วกับทะเลโอคอทสก์  และสิง่มชีวีติในทะเลน้ําแข็ง  เชน่ ตัว 
คลโิอเนะ  เครือ่งมอืวทิยาศาสตรท์ีใ่ชสํ้ารวจเกีย่วกับทะเลน้ําแข็ง  ช ัน้ที ่3 Panorama Hall 

เป็นหอ้งสําหรับชมววิแบ บ 360  องศา  ในวันทีฟ้่าโปรง่สามารถมองเห็นววิไดไ้กลถงึ
คาบสมทุรชเิรโตโกะ และ ช ัน้ B1 Aqua Gate ลงไปใตท้ะเลลกึ 7.5 เมตร เพือ่ชมสตัวท์ะเล

ในอวาเรีย่มเล็กๆ และมชีอ่งหนา้ตา่งทีม่องเห็นสภาพใตท้ะเล ณ ขณะนัน้อกีดว้ย  
จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที่ ออิอน มอลล์ (Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่
นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติ  ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น  มรีา้นคา้ที่

หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน่  อาหารสดใหม่  และอปุกรณ์ภายในบา้น  
นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย  เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Cap-

com games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่  เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไมต่อ้งเสยีภาษี
สนิคา้สําหรับนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติ  สว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจําหน่ายอาหาร

หลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร 
เย็น อสิระอาหารคํา่ ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พักที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

นําคณะเดนิทางสู ่ลานสกชีกิไิซ (Shikisai no oka) เนนิทีร่าบกวา้งใหญท่ีม่โีรลคงุและโรล

จัง เป็นหุน่ฟางขนาดใหญ่  ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของลานสกแีหง่นี้  ทา่นสามารถสนุกสนานกับ
ลานกจิกรรมทีม่บีรกิารอยูท่ีน่ี่  ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญท่ีส่ามารถน่ังเป็นกลุม่  

หรอืเดีย่ว ไหลลงจากเนนิตามเนนิเขาทีกํ่าหนด และยังม ีBanana Boat ทีล่ากดว้ยสโนว ์
โมบวิทีล่ากซกิแซกตามสนัเนนิ  สรา้งความสนุกสนานตืน่เตน้ไดม้ากเลยทเีดยีว  และ Sled 

สําหรับพาหนะสว่นตัว ทีไ่หลล่งจากเนนิสงู โดยใชข้าของผูเ้ลน่ในการบังคับทศิทางความชา้
เร็ว และยังมกีจิกรรมหมิะตา่งๆ เชน่ ขับรถสโนวโ์มบวิ (ราคาไมร่วมอปุกรณ์เครือ่งเลน่ตา่งๆ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 

นําทา่นชม คลองโอตาร ุสญัลักษณ์ของเมอืงโอตารทุีไ่ดร้ับความนยิมถา่ยภาพ  มฉีากหลัง
เป็นหลังคาอาคารกอ่อฐิแดง  โดยคลองโอตารสุรา้งเสร็จในปี  1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิ

จากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถา่ย  แลว้นําสนิคา้มา
เก็บไวภ้ายในโกดัง  แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ทําเป็นถนนหลวงสาย  17 

สว่นทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึง่ก็ไดทํ้าการปรับปรงุเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว  ทัง้ยังปรับปรงุทางเดนิ
เลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงโอ
ตารตุามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้  ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละ

เครือ่งแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืง
งานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตรี  

ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ ่โดยทา่นสามารถเลอืกเพลงตา่ง  ๆ ไดด้ว้ยตัว
ของทา่นเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋ไ ปจนถงึโคมระยา้  รา้นขายขนม
อบตา่งๆ ทีท่า่นสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะ รา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจาก

เตาสดๆ  ใหม่ๆ  ใหอ้รอ่ยจนลมือว้นกันเลยทเีดยีว  และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งดี   
และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากับรา้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอรอ่ย  ดว้ย

บรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับกลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อ กซ ์นํา
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด  ศนูยก์ลางทางดา้นวัฒนธรรม  

เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู่  เกาะฮอกไกโด  และเคยเป็น
สถานทีจั่ดโอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก  นําทา่นสู่ JTC DU-
TY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย    

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 
พักที ่SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

วนัที ่5 อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิฟารค์-ตลาดปลาโจไก 
    มติซุย เอา้ทเ์ลท-ชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
นําทา่นชม อดตีอาคารทีว่า่การของฮอกไกโด  (ตกึอฐิ

แดง) เป็นตกึสไตลน์ี โอบารอค  มลีักษณะพเิศษทีม่หีลังคา
ยอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์  เปรยีบเสมอืน
อนุสาวรยีก์ารบกุเบกิของฮอกไกโด  ปัจจบุันไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  จากนัน้ผา่นชม  
หอนาฬกิาประจาํเมอืง  (CLOCK TOWER) เป็นหอ

นาฬกิาทีดํ่ารงอยูใ่นฐานะสญัลักษณ์ของซัปโปโร  มหีนา้ปัด

นาฬกิาทัง้สีด่า้นทีทํ่าจากอเมรกิา ปัจจบุันถอืเป็นหอนาฬกิา
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น  และเป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่ว

โลกรูจั้ก  และนยิมถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  และนําทา่นไปยัง
บรเิวณสวนสาธารณะโอโดริ  (Odori Promenade)  
ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโร  มี

ความยามถงึ  1.5 กโิลเมตร   บรเิวณเกาะกลางมสีวนหยอ่ม
ขนาดใหญ่  และยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สญัญาณซปัโปโร  จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง  

ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่  80 
รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของ
เมอืง รา้นคา้ตา่งๆ  จําหน่ายอาหารทะเล  เชน่ ปู หอยเมน่ทะเล  ไขป่ลาแซลมอน  ปลาหมกึ  

และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดกูาล  ราคา
ก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้รสชาตอิาหารทะเลสดๆ ทีต่ลาดปลาโจไก 
นําทา่นสู่ JTC DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้

ปลอดภาษี เชน่ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตามอัธยาศัย จากนัน้อสิระ
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น  ถนนทานูกโิคจิ  แหลง่ช ้ อปป้ิง
เกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แตย่คุบกุเบกิ  เหมาะสําหรับจับจา่ย

ซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด  เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ  
200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่  1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออก

และตะวันตกของใจกลางเมอืงซปัโปโร  เชือ่มตอ่กันดว้ย
หลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทกุสภาพอากาศ  จงึสามารถใช ้

งานไดโ้ดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา  หรอืจะเดนิเลน่
ชมเมอืงที ่ยา่นซูซูกโินะ  (Susukino) ทีย่า่นกนิดืม่ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร   มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไป
ดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด  แตสํ่าหรับราเมน  แนะนํา

ตอ้งไปทีซ่อยนี้คอื  “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน  
สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ  ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน้ําซปุ
รสชาตแิละเครือ่งเคราตา่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่  
ทา่น นําทา่นพกัที ่SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที6่ ซปัโปโร-กรุงเทพฯ-สวุรรณภูม ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

นําทานเดนิทางสู่ สนามบนิ ชโิทเซ่  เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  ตรวจเช็คเอกสารและ

สมัภาระ  
10.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ  8.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น  และเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 
15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 



 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (พกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

09-14 ม.ค.62 42,999 12,500 12,900 
11-16 ม.ค.62 45,999 12,500 12,900 
12-17 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 
17-22 ม.ค.62 45,999 12,500 12,900 
18-23 ม.ค.62 45,999 12,500 12,900 
19-24 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 
24-29 ม.ค.62 45,999 12,500 12,900 
25-30 ม.ค.62 45,999 12,500 12,900 
26-31 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 

31 ม.ค.-05 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 
14-19 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 
15-20 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 
16-21 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 
21-26 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 
22-27 ก.พ.62 45,999 12,500 12,900 
23-28 ก.พ.62 44,999 12,500 12,900 

28 ก.พ.-05 ม.ีค.62 45,999 12,500 12,900 
01-06 ม.ีค.62 45,999 12,500 12,900 
02-07 ม.ีค.62 44,999 12,500 12,900 
06-11 ม.ีค.62 45,999 12,500 12,900 
08-13 ม.ีค.62 45,999 12,500 12,900 
09-14 ม.ีค.62 44,999 12,500 12,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดกูาล 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย
เทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3,200 บาท) 
 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  เนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง , สายการบนิ  เป็นตน้  โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันํา

เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น  สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ช ัว่โมง  อาทเิช่น  เร ิม่งาน  
08.00 น. ถงึเวลา  20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้ ) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั  ไมส่ามารถ

เพิม่เวลาการใชร้ถบสัได้  ท ัง้นีม้คัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนียมน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น เทา่น ัน้ !! เตยีง DBL) 

เนือ่งจากโรงแรมอยูใ่นตวัเมอืง ตดิแหลง่ชอ้ปป้ิง หอ้งจะมขีนาดเล็ก จงึไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ได ้
 **ในกรณีทีท่า่น มผีูเ้ดนิทาง 3 ทา่น และ จองหอ้งพกัแบบ TRIPLE ทางบรษิทัอาจมกีารจดั
หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมกีารจดัหอ้งพกัใหพ้กัรว่มกบัคณะผูเ้ดนิทาง 
กรณีตอ้งการพกัเดีย่วมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นละ 10,900 บาท ** 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ ) วงเงนิ 500,000 

บาท (คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

 คา่เปลีย่นแปลงตั๋วเครือ่งบนิ สําหรับผูท้ีไ่ปและ /หรอืกลับ ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกับ
เจา้หนา้ที)่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมน้ํีาหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิกําหนด หรอื มขีนาดใหญเ่กนิ
กวา่ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ น
ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ัว่โมง 

หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมตั ิและไมค่นืคา่มดัจาํทวัร ์ เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋ว

เครือ่งบนิ 
 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่  และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งทําการ

วางการนัตคีา่มดัจาํหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข  และหรอืเทีย่วบนิเหมาลํา  CHARTER FILGHT 

หรอื EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัร ์

ชําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ  ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้  ใน

รายการเดนิทาง  บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ  เมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับทีน่ั่ง ทาง
สายการบนิจะเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้  5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํา กรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมร่ับผดิชอบใด ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  

 
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จาํนวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจาํนวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์

หากไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และภาษีตั๋วทกุชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้กอ่น

วันเดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม 

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บู

บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวันเสาร-์ อาทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ย ลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศกแ์ละ

คนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ด ้
ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
 คา่บรกิารทีท่า่นชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขา ด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 

ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีทํ่าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวร์

ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้
แตท่างตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอื
ลา่ชา้ของสายการบนิ , อบุัตเิหตุ, ภยัธรรมชาติ , การนัดหยดุงาน , การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม
สถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิเหนืออํานาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิ
การสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  



 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทาง
บรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่ง ๆ แลว้ 

 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีร่ัฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตวั่นที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ

เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์น

การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีด
ของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 

(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในญีปุ่่ นได ้ (เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  

(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ 
เตรยีมให)้  

(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
*** ขอความกรุณาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 
 

 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 
 


