
HOKKAIDO ICE BREAKER & ICE FESTIVAL 7D4N 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยวตอนเหนือสุดของญี�ปุ่น แหลง่รวมอาหารอรอ่ย 
ชมเทศกาลนํ�าแขง็สุดยิ� งใหญต่ระการตา 

สนุกสุดเหวี�ยงกบักิจกรรมทา้ลมหนาว FURANO HERB HILL 

สมัผสัประสบการณล่์องเรอืตดันํ�าแขง็ พรอ้มอาบนํ�าแรแ่ช่ออนเซ็น 

 อิ�มอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตปู์ 

 

 

 1 – 7, 8 – 14 มีนาคม ���� 

ราคา ��,900.- 

HX 762  03.30 – 07.05  

HX 690  12.�0 – �7.55 

HX 697  14.55 – 20.20  

HX 767  02.00 – 03.55 

วนัที� รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

� กรุงเทพฯ     

� 
กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ – ชิ

โตเซ่ 
  - 

AIR TERMINAL HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

� 
ชิโตเซ่ – สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า – หมู่บา้นราเม็ง – นํ�าตกกิงกะ รวิ

เซ – เทศกาลนํ�าแข็ง ICE FESTIVAL – โซอุนเคียว    

SOUNKYO KANKO HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

� 
โซอุนเคียว – ล่องเรอืตดันํ�าแขง็ – หอคอยโอคอ็ตสก ์– ถํ�านํ�าแข็ง

ไอซพ์าวิลเลี�ยน – อาซาฮิกาว่า    

HOTEL CRESCENT ASAHIKAWA 

หรอืเทียบเท่า 

5 
อาซาฮิกาว่า – FURANO HERB HILL – พิพิธภณัฑช์อ้กโกแลต – 

ทานูกิโคจ ิ– ซัปโปโร   

- 
T MARK CITY HOTEL SAPPORO 

หรอืเทียบเท่า 

6 
ซัปโปโร – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอนํ�าโบราณ – พิพธิภณัธก์ล่อง

ดนตรี – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง  

- 
  

� สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ     
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23.30 คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั �น 4 ประตูทางเข้าที� 7 สายการ

บินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เคาวเ์ตอร ์N 1 – 7 เจา้หน้าที�บรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกให้

ทา่นกอ่นขึ�นเครื�อง 

 

 

03.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เที�ยวบินที� HX 

762 

07.05 เดนิทางถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

12.00  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เที�ยวบินที� HX 

690 

17.55 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

 **อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัรบัประทานภายในสนามบิน** 

สมควรแก่เวลา นําทา่นเดนิเทา้เขา้สูท่ี�พกั ชิโตเซ่ ณ AIR TERMINAL HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัว์ที�มชี ื�อเสียงและได้รบั

ความนิยมที�สุดของญี�ปุ่ น เพราะเป็นสวนสตัว์ที�แตกต่างจากสวนสตัว์อื�นๆ โดยจํานวนนักท่องเที�ยว

ที�เขา้มาเยี�ยมชมสวนสตัวแ์ห่งนี�สงูถงึ 3 ลา้นคนตอ่ปี จุดเดน่ของสวนสตัวแ์ห่งนี�คอืแทงคร์ปูกระบอก

ที�ยื�นเขา้ไปในบ่อของแมวนํ�าซึ�งท่านสามารถเห็นการเคลื�อนไหว การว่ายนํ�าอย่างคล่องแคล่วของ

แมวนํ�าได้อย่างใกล้ชดิที�สุด อสิระให้ท่านชมความน่ารกัแสนรูข้องสตัว์แปลกมากมายหลายพนัธุ ์ 

รวมถงึสตัวจ์ากขั �วโลกเหนือ ไมว่่าจะเป็นหมขีาวข ั �วโลก ความน่ารกัของนกเพนกวนิ ในอโุมงคใ์ตนํ้�า

แหวกว่ายนํ�าโชว์ผู้มาเยอืนอย่างใกล้ชดิถงึ 360 องศา, นกสายพนัธุ์ต่างๆ การแสดงของเจ้าลงิตัว

น้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจา้ป่าอย่างราชสหี,์ ความสง่างามของเสอื

โครง ฯลฯ  ใหท้า่นเกบ็ไวใ้นความทรงจาํมริูเ้ลอืน 

DAY 1 กรงุเทพฯ 

DAY 3 
ชิโตเซ่ – สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า – หมู่บา้นราเมง็ – นํ�าตกกิงกะ ริวเซ –  

เทศกาลนํ� าแขง็ ICE FESTIVAL – โซอนุเคียว 

DAY 2 กรงุเทพฯ – สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ – ชิโตเซ่ 
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จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมง็ สถานที�รวบรวมร้านราเม็งชื�อดงัของเมอืงอาซาฮกิาว่า 

กําเนิดขึ�นในปี ���� มรีา้นราเมนชื�อดงัถงึ � รา้นที�แสดงฝีมอืการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ�มลองและยงัมี

เรื�องราวความเป็นมาของราเมนจดัแสดงใหช้มอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมง็ 

นําท่านชม นํ�าตกกิงกะ สมญา นํ�าตกเส้นด้าย ที�มคีวามงดงามตามธรรมชาต ิดว้ยความสงู 120 

เมตร ทาํใหส้ายนํ�าไหลบ่าตกลงสูเ่บื�องล่างมคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคลา้ยเสน้ดา้ยสวยงาม

มาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยิ�งนัก บริเวณใกล้ๆกนั นําท่านชม นํ�าตกริวเซอิ สมญา  

นํ�าตกดาว อกีความงดงามตามธรรมชาตทิี�ไม่แพ ้กนัความสงู 90 เมตร สายนํ�าที�ไหลออกจากซอก

ผาตก–ลงเบื�องล่างกระทบแสงอาทติย์ดูวาววบัจบัตางามราวกบัดวงดาวที�ตกลง มาจากฝากฟ้าที�

ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทบัใจได้อย่างแน่นอน นํ�าตกสองแห่งนี�ได้รบัสมญา นํ�าตกคู่

สาม–ีภรรยา 

จากนั �นนําท่านชม เทศกาลนํ�าแขง็ ICE FESTIVAL สถานที�จดังาน ณ เมืองโซอนุเคียว ตั �งอยู่รมิ

แม่นํ� าอิชิคาริ จัดขึ�นบนพื�นที�กว่า 10,000 ตารางเมตร เมื�อท่านก้าวเข้าสู่ภายในจะพบกับ

ประตมิากรรมนํ�าแขง็ที�หลากหลาย อาท ิอโุมงคนํ์�าแขง็ เสานํ�าแขง็และโดมนํ�าแขง็ ซึ�งมคีวามสงูกว่า 

10 เมตร ตกกลางคนืจะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ 7 ส ีอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสน

โรแมนติกอันน่าประทับใจ นอกจากนี�บางวันอาจจะได้เห็นดอกไม้ไฟที�จุดขึ�นเป็นรูปร่างหรือ

ตวัอกัษรภาษาญี�ปุ่นต่างๆ 

สมควรแก่เวลา นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั โซอนุเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในห้องอาหารของโรงแรม (บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์) 

*** หลังรบัประทานอาหารคํ�า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่นํ�าแร่สไตล์ญี�ปุ่ นหรือที�เรียกกันว่า      

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื�อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี�ปุ่ นยงัเชื�อกนัว่า

การอาบนํ�าแร่นั �นจะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย *** 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ เมืองมอมเบท็สึ เพื�อ ล่องเรือตัดนํ�าแข็ง (SIGHTSEEING ICE BREAKER) อกีหนึ�ง

ประสบการณ์ไฮไลต์ที�น่าสมัผสั หากมโีอกาสได้มาเยือนเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาวกบัการ

DAY 4 โซอนุเคียว – ล่องเรือตดันํ� าแขง็ – หอคอยโอคอ็ตสก์ – ถํ�านํ�าแขง็ไอซ์พาวิลเลี�ยน – อาซาฮิกาว่า 



หน้า 4 / 8 

 

ล่องเรอืตดันํ�าแขง็ GARINKO ซึ�งเตม็ไปดว้ยแผน่นํ�าแขง็ที�ลอยมาจากรสัเซยี ที�เรยีกไดว้่าแหง่เดยีว

ในญี�ปุ่ น นอกจากจะไดส้มัผสัประสบการณ์อนัแตกตา่งแลว้ยงัไดม้โีอกาสเหน็ชวีติสตัว์โลกอกีซกีโลก

หนึ�งอย่างนกอินทรีทะเลหางขาว และแมวนํ�า เป็นต้น (การล่องเรือขึ�นอยู่กับสภาพอากาศ

เอื�ออาํนวย หากในวนัที�เดินทางสภาพอากาศไม่เอื�ออาํนวย จะไม่สามารถทาํการล่องเรือได้ 

เพื�อความปลอดภยัของผู้โดยสาร หรือ ธารนํ�าแขง็ลอยออกจากบริเวณที�ล่องเรือไปไกลจน

ทาํให้ไม่สามารถมองเหน็ธารนํ�าแขง็ได้)  

จากนั �นนําท่านสู ่ หอคอยโอคอ็ตสก์ (OKHOTSK TOWER) หอสงัเกตการณ์สิ�งมชีวีติใตท้อ้งทะเล

นํ�าแขง็แหง่แรกของโลก ที�ท่านสามารถมองเหน็มหาสมทุรผา่นหน้าต่างกระจกของหอ้งสงัเกตการณ์

ใต้ทะเล ท่านจะได้ชมฝูงปลาเล็ก ๆ รวมตวักนักนิแพลงตอนและปลาใหญ่ที�กําลงัจะกินปลาเล็ก

เหลา่นั �น ซึ�งเป็นอกีหนึ�งประสบการณ์ไฮไลทท์ี�ท่านไมค่วรพลาด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่อกีโลกหนึ�ง ณ ถํ�านํ�าแขง็คามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี�ยน ท่านสามารถมาเที�ยวที�นี�

ไดต้ลอดทั �งปีในตวัอาคารจะรกัษาอุณหภูมเิอาไว ้ที� -20องศา และมกีารจดัแสดง หนิงอก หนิยอ้ย 

ซึ�งเกดิจากนํ�าแขง็ และกว่าจะจบัตวัเป็นหนิยอ้ยดั �งที�เหน็ในภาพ กจ็ะใชเ้วลากว่าสบิปี และจุดที�น่า

ชมที�จุดกค็อื มมุที�เราจะสามารถที�จะทดสอบใชช้วีติ ในหอ้งลบ 41องศา และเป็นหอ้งที�หนาวที�สุดที�

เปิดใหเ้ขา้ชมไดใ้นญี�ปุ่ น ที�นี� มีบริการให้ยืมเสื�อหนาวฟรี ดงันั �นจงึไมต่อ้งกงัวลว่าจะหนาวเกนิไป 

คํ�า  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่ เวลา  นํ าท่ าน เดิน ทางเข้าสู่ ที� พั ก  อ า ซ า ฮิ ก า ว่า  ณ  HOTEL CRESCENT 

ASAHIKAWA หรอืเทยีบเท่า  

 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ FURANO HERB HILL สนุกกบักจิกรรมทา้ลมหนาว อสิระใหท้่านได้เล่นเครื�องเล่น อาท ิ

สโนว์โมบิล, สโนว์ลาฟติ�ง, สโนว์สเล็ต ตามอธัยาศยั (จาํนวนครั �งในการเล่นขึ�นอยู่กับทาง 

FURANO HERB HILL เป็นผู้กาํหนด)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DAY 5 อาซาฮิกาว่า – FURANO HERB HILL – พิพิธภณัฑช้์อกโกแลต – ทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช้อกโกแลต ซึ�งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแล็ตชื�อดงัของญี�ปุ่น ท่าน

สามารถลิ�มลองรสชาตขิองชอ็คโกแล็ตขาวที�ข ึ�นชื�อที�สุดและยงัสามารถศกึษาเกี�ยวกบัประวตัิอนั

ยาวนานของชอ็คโกแลต็ชื�อดงัของญี�ปุ่ นที�จะทาํใหค้ณุประทบัใจในรสชาตอิยา่งมริูล้มื 

จากนั �นนําท่านสู ่ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปปิ� งเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า ��� ปีตลอดถนน

จะมรีา้นคา้ต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทั �งรา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของที�ระลกึรวม

แลว้กว่า ��� รา้น อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื�องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสื�อผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครื�องสาํอางค ์เป็นตน้ 

**อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั ซปัโปโร ณ T MARK CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 
  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ที�ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความสําคญัทางประวตัศิาสตร ์

แวะชม คลองโอตารุ ที�มีความยาว 1,140 เมตร และเชื�อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ�งในสมัยก่อน

ประมาณ ค.ศ. 1920 ที�ยคุอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟื� องฟู คลองแหง่นี�ไดถ้กูใชเ้ป็นเสน้ทางใน

การขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น 

พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแกร่มิคลองและววิทวิทศัน์ที�สวยงาม ไดเ้วลาอนัสมควรพา

ท่านถ่ายรปูเป็นที�ระลกึกบั นาฬิกาไอนํ�าโบราณ ที�เหลอือยูเ่พยีง � เรอืนบนโลกเท่านั �น นาฬิกานี�

จะพ่นไอนํ�า ประกอบกบัมเีสียงดนตรดีังขึ�นทุก ๆ �� นาที จากนั �นนําท่านสู่ พิพิธภณัฑ์กล่อง

ดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั �นที�ภายนอกถูกสร้างขึ�นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม ้

พพิธิภณัฑแ์ห่งนี�สรา้งขึ�นในปี ���� ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที�เก่าแกแ่ละควรค่าแก่

การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

**อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

กลบักรงุเทพฯ 

14.55 ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เที�ยวบินที� HX 

697 

20.20 ถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง  

DAY 6 ซปัโปโร – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอนํ�าโบราณ – พิพิธภณัธ์กล่องดนตรี – สนามบินชิโตเซ่ – 

สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง  
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02.00 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เที�ยวบินที� HX 767 

03.55  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

 

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

 

กาํหนดการเดินทาง : � – �, � – �� มีนาคม ���� 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน 37,900 บาท 

เดก็อายตุั �งแต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน      35,900 บาท 

เดก็อายตุั �งแต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน (มเีตยีงเสรมิ)      35,900 บาท 

เดก็อายตุั �งแต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 31,900 บาท 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มท่านละ 9,000 บาท 

*** กรณีมีตั �วเครื�องบินเอง ผู้ใหญ่หกัค่าตั �วท่านละ 11,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัรา

แลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 ค่าที�พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง คา่ขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรมั 

 

 

 

DAY 7 สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่านํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 ค่าภาษมีลูคา่เพิ�ม �%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  

 กรณุาชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัทาํการ 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัทาํการ ไมร่บัรวมวนัเสารอ์าทติย ์ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัทาํการ   

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัทาํการ   

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกัคา่บรกิาร  100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตผุลใดกต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ�ง

อยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมดหรอืบางสว่น 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ต่าง ๆ 

ที�เหนืออาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีที�มกีารขึ�นลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

�� วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนักในประเทศญี�ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไมม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพาํนัก

ระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที�ไม่มีประวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


