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เที�ยวตอนเหนือสุดของญี�ปุ่น แหลง่รวมอาหารอรอ่ย 
สนุกไปกบักิจกรรมสกี ณ KIRORO SKI RESORT 

ชมความน่ารกัของหมีสีนํ�าตาล สัมผสัความโรแมนตกิ ณ คลองโอตาร ุ

ชอ้ปกระหนํ�าย่านทานูกิโคจ ิพิเศษ!!! กบัการแช่ออนเซ็นสไตลญ์ี�ปุ่น � คืน

 อิ�มอรอ่ยกบั 

บฟุเฟ่ตข์าปู 
 

เมษายน 2561  

ราคาเริ�มตน้ 29,900.- 
 

XW 931 DMK – CTS ��.�� – ��.�� 

XW 932 CTS – DMK ��.�� – ��.�� 

วนัที� รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

� กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ – โจซงัเค    
JOZANKEI VIEW HOTEL  

ออนเซ็นสไตลญ์ี�ปุ่ น 

� 
โจซังเค – สะพานแขวนฟูตามิ – ภูเขาโชวะ (นั �งกระเชา้) – 

ฟารม์หมี – KIRORO SKI RESORT – อะไคงาว่า    
KIRORO SKI RESORT  
ออนเซ็นสไตลญ์ี�ปุ่ น 

� 

อะไคงาว่า – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอนํ�าโบราณ – พิพิธภณัฑ์

กลอ่งดนตรี – JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE - หอนาฬิกา – 

ทาํเนียบรฐับาลเก่า – โอโดริปารค์ – ย่านทานูกิโคจ ิ– ซปัโปโร 
  - 

VESSLE INN NAKAJIMA 

PARK  SAPPORO HOTEL  

4 
ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรยร์า่ เอา้ทเ์ล็ต –  

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  -   
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0�.00  คณะพร้อมกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร � ผู้โดยสารขาออกชั �น � เคาน์เตอร ์NOK SCOOT 

สายการบิน NOK SCOOT เจา้หน้าที�บรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ�น

เครื�อง *** สายการบิน NOK SCOOT ทาํการบินด้วยเครื�องบิน BOEING 777-200 ที�นั �งแบบ  

3-4-3 (415 ที�นั �ง) นํ�าหนักกระเป๋าเดินทางขาไปและขากลบั 20 กก. พร้อมบริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื�องดื�มทั �งขาไปและขากลบั *** 

0�.00  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW 931 

1�.40 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น

เพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโจซงัเค เป็นเมอืงที�มแีหล่งออนเซ็นขึ�นชื�อที�สุดในฮอกไกโด เพราะไมไ่กล

จากซปัโปโร มทีี�พกัสวยงามท่ามกลางธรรมชาต ิโดยเฉพาะช่วงใบไมเ้ปลี�ยนส ีผูค้นจะนิยมไปเดนิ

เขาชมธรรมชาตกินัอยา่งคบัขั �ง   

นําทา่นเขา้สู่ที�พกั โจซงัเค ณ JOZANKEI VIEW HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตข์าป!ู! 

*** หลังรบัประทานอาหารคํ�า ขอเชญิท่านสัมผสักับการแช่นํ�าแร่สไตล์ญี�ปุ่ น หรอืที�เรียกกนัว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื�อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี�ปุ่ นยงัเชื�อกนัว่า

การอาบนํ�าแร่นั �นจะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ สะพานแขวนฟูตามิ ซึ�งเป็นสะพานสแีดงสด ถูกสร้างเป็นทางข้าม แม่นํ�าโท

โยฮิระ ซึ�งล้อมรอบด้วยธรรมชาติอย่างแท้จร ิง ส ัมผัสความงดงามของสะพานสีแดงสดที�

ทอดผ่านแม่นํ�าท่ามกลางขุนเขา ให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน นั �งกระเช้าไฟฟ้า ขึ�นสู่ยอดเขาอุส ึเพื�อชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที�

เกดิจากการสั �นสะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึ�งระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ – โจซงัเค 

DAY 2 โจซงัเค – สะพานแขวนฟูตามิ – ภเูขาโชวะ (นั �งกระเช้า) – ฟารม์หมี – KIRORO SKI RESORT 

– อะไคงาว่า 
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ภเูขาโชวะดงัที�เหน็อยูใ่นปัจจุบนั ภเูขาโชวะอยูใ่นการดแูลของรฐับาลญี�ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง

ธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี�บรเิวณเชงิเขายงัเป็น ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีนํ�าตาล ซึ�งเป็นหมี

พนัธุท์ี�หาไดย้ากในปัจจุบนั จะพบแตใ่นเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นั �น 

นําท่านเดนิทางสู่ KIRORO SKI RESORT สนุกกบักจิกรรมทา้ลมหนาว อสิระให้ท่านไดเ้ล่นเครื�อง

เล่น อาทิ สโนว์โมบิล, สโนว์ลาฟติ�ง, สโนว์สเล็ต ตามอธัยาศยัท่ามกลางบรรยากาศหิมะขาว

โพลน (ค่าอุปกรณ์ และกิจกรรมภายใน KIRORO SKI RESORT ไม่รวมในราคาทัวร์) 

(ปริมาณหิมะขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

นําทา่นเขา้สู่ที�พกั อะไคงาว่า ณ KIRORO SKI RESORT หรอืเทยีบเท่า  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในห้องอาหารของโรงแรม 

*** หลังรบัประทานอาหารคํ�า ขอเชญิท่านสัมผสักับการแช่นํ�าแร่สไตล์ญี�ปุ่ น หรอืที�เรียกกนัว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื�อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี�ปุ่ นยงัเชื�อกนัว่า

การอาบนํ�าแร่นั �นจะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที�ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสําคัญทาง

ประวตัศิาสตร์ แวะชม คลองโอตาร ุที�มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื�อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ�งใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที�ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟื� องฟู คลองแห่งนี�ไดถู้กใชเ้ป็น

เสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอา่วใหท้่าน

เดนิเล่น พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเกา่แก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ที�สวยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรปูเป็นที�ระลกึกบั นาฬิกาไอนํ�าโบราณ ที�เหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านั �น นาฬิกานี�จะพ่นไอนํ�า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึ�นทุกๆ 15 นาท ีจากนั �นนําท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั �นที�ภายนอกถูกสร้างขึ�นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในทําด้วยไม้ พพิธิภณัฑ์แห่งนี�สรา้งขึ�นในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที�

เกา่แกแ่ละควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

DAY 3 
อะไคงาว่า – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอนํ�าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – JOY 1 

HOKKAIDO DUTY FREE - หอนาฬิกา – ทาํเนียบรฐับาลเก่า – โอโดริปารค์ – ย่านทานูกิโคจิ 

– ซปัโปโร 
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จากนั �นนําท่านเดินทางสุ่ร ้าน JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE  ร้านสนิค้าปลอดภาษีที�สะดวก

ครบครันด้วยสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื�องประดับ  เครื�องสําอางค ์

ผลติภณัฑ์บํารุงผวิ ขนมและของฝากมากมาย อสิระใหท้่านเลื�อซื�อเลอืหาสนิคา้ต้องตาต้องใจตาม

อธัยาศยั 

นําท่านถา่ยรปูกบั หอนาฬิกา ซึ�งมคีวามเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ที�สาํคญัของเมอืงซปั

โปโรอีกแห่งหนึ� ง สร้างตั �งแต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริ�มเดิมทีใช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัย

การเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี�ยนมาเป็นมหาวทิยาลยัฮอกไกโดในปัจจุบนั แลว้สรา้งหอนาฬิกา

และ มรีะฆงัตบีอกเวลามาตั �งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถงึปัจจุบนันี�กย็งับอกเวลาไดอ้ย่างเที�ยงตรง ดว้ย

ความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานาน จึงได้รบัการขึ�นทะเบยีนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมที�

สาํคญัอกีแหง่หนึ�งของชาต ิ

จากนั �นนําทา่นชม ทาํเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมรกิาที�สรา้งดว้ยอฐิสแีดงทั �ง

หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป

จํานวนมากกว่า 2.5 ล้านกอ้น ตึกแดงหลงันี�ใช้เป็นที�ทําการรฐับาลฮอกไกโดตั �งแต่ปี พ.ศ. 2429 

และใชต้่อเนื�องยาวมานานถงึ 80 ปี กอ่นที�จะยา้ยไปที�ทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสงู 10 ชั �น

ซึ�งตั �งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี�  ตัวอาคารที�เห็นในปัจจุบันที�ยังงดงามอยู่นั �นได้ร ับการบูรณะ

ซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื�อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวนัตกที�เหลืออยู่เพยีงไม่กี�แห่ง อาคารหลงันี�จงึได้รบัการขึ�นทะเบียนเป็นสมบัติทางวฒันธรรม

สาํคญัของชาตเิมื�อปี พ.ศ. 2512 

นําท่านเดนิทางสู ่โอโดริปารค์ ยา่นชอ้ปปิ� งที�มชีื�อเสยีง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที�สดุกลาง

ใจกรุงซปัโปโร ฤดูรอ้น => ใชเ้ป็นที�จดั งานแสดงดอกไม ้สําหรบั ฤดูหนาว ใชเ้ป็นสถานที�จดังาน

เทศกาลหมิะอนัยิ�งใหญ่ มกีารแกะสลกันํ�าแขง็ประติมากรรมชิ�นใหญ่นับเป็นเวทีที�ใหญ่ที�สุด บน

เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจาํหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล ์

จากนั �นนําท่านสู ่ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปปิ� งเกา่แก่ของเมอืงซปัโปโร อายกุว่า ��� ปีตลอดถนน

จะมรีา้นคา้ต่างๆเรยีงรายกนัไปสองข้างทาง ทั �งร้านขายของสด รา้นกนิ ร้านขายของที�ระลกึรวม

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

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสื�อผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครื�องสาํอางค ์เป็นตน้ 

***อาหารคํ �าอิสระตามอธัยาศยัเพื �อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเขา้สู่ที�พกั ซปัโปโร ณ VESSLE INN NAKAJIMA PARK  SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

(ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดคา้สง่อาหารทะเลที�ใหญ่และคกึคกัประจําเมอืงซปัโปโร ซึ�งเปิดมา

เป็นระยะเวลายาวนานตั �งแต่ปีเมจทิี� 36 (1904) อสิระให้ท่านได้เลอืกซื�อเลอืกหาอาหารทะเลสดๆ 

จากทะเล อาท ิปขูน ของดงัประจําเมอืงซปัโปโร หอยเชลลส์ดๆ กุง้และปลาต่างๆ มากมายเรยีงราย

ใหท่้านเลอืกซื�อ นอกจากนั �นท่านยงัสามารถลิ�มลองอาหารทะเลสดๆ ที�นําไปเป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิที�

สามารถปรุงแต่งไดอ้ยา่งกลมกลอ่มตามอธัยาศยั 

จากนั �นนําท่านชอ้ปปิ� งที� เรย์ร่า เอ้าท์เลต็ ซึ�งถือเป็นแหล่งเลอืกซื�อสิ�งของและเสื�อผา้แฟชั �นของ

เมอืง ภายในแบ่งออกเป็นรา้นคา้ต่างๆมากมาย มสีนิคา้หลากหลายประเภทผลดัเปลี�ยนกนัลดราคา 

อาทิ เสื�อผ้า เครื�องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE, 

CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เ ป็ น ต้ น  อี ก ทั �ง ยั งมี สิ น ค้ า

เครื�องมอืเครื�องใช ้ตุ๊กตาน่ารกัๆ และของเล่นนานาชนิด ใหท้า่นไดเ้ลอืกดเูลอืกชมตามอธัยาศยั 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื �อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

กลบักรงุเทพฯ 

1�.00 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW 932 

��.05 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

 

 

 

 

DAY 4 ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรยร่์า เอ้าท์เลต็ – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
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กาํหนดการเดินทาง : เมษายน ���� 
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเดี�ยวเพิ�ม 

4 – 7  เม.ย. 29,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

7 - 10 เม.ย. 35,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

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

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

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

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

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

 อาหารบนเครื�องทั �งขาไปและขากลบั 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าทั �งขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดที �นั �ง, ซื�อนํ� าหนักกระเป๋าเพิ �ม, ซื�ออาหารเพิ �มหรือบริการต่างๆ

เพิ �มเติม กรณุาติดต่อพนักงานขายที �ดแูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที�พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเปิ� ลโรงแรมที �ญี �ปุ่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดี �ยว + หนึ�งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเปิ� ลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึ�งทวิน ห้องสองเตียงเดี �ยว 

+ หนึ�งซิงเกิ� ล ห้องหนึ�งเตียงเดี �ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ �มเติม) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงื �อนไขกรมธรรมเ์ป็นผู้กาํหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 
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 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม �%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินํ�าใจสาํหรบัมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป 

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณีการเดินทางที�บริษัทฯต้องทําการวางการนัตีค่ามัดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข และหรือ

เที� ยวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั �งหมด   

 

หมายเหต ุ

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  

เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ

เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�

ต่าง ๆ ที�เหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีที �ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั �ง 

มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทั �งสิ� น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที�มีการขึ�นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึ�นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
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 การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั�น อาทิเช่น เริ �มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั �งนี� มคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั�นๆเป็นหลกั  

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สาํรองโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื�องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสําหรบัผูสู้บ
บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พกั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั �น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

 

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

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพาํนักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

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

เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ นได้ เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ � เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไม่มตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ �� วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


