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 ชมความงดงามของทุง่ดอกไมห้ลากส ีณ ฟารม์โทมติะ ฟารม์ดอกไมช้ือ่ดังของเกาะฮอกไกโด 

 สนุกไปกบัตัวการต์นูโดราเอมอ่น ที ่โดราเอมอ่นสกายพารค์, ชมศลิปะบนผนืนาทีห่าชมไดย้าก 

 สมัผัสความหนาวเย็น - 41 องศาและชมงานศลิปะทีทํ่าจากน้ําแข็ง ณ พพิธิภณัฑนํ์า้แข็ง 

 น่ังกระเชา้ชมภเูขาไฟนอ้งใหม ่โชวะชนิซงั พรอ้มชมความสวยงามของทะเลสาบโทยะ 

 เทีย่วชมเมอืงแหง่ความโรแมนตกิทีผ่สมผสานกบัความเกา่แกท่างประวัตศิาสตร ์ณ เมอืงโอตาร ุ

 ชมโรงงานและชมิชอ็คโกแลต Shiroi Koibito ทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด 

 Special- อิม่อรอ่ยกบัเมลอ่นชือ่ดงัแหง่เมอืงยบูารแิบบไมอ่ ัน้!!!!!! 

 อิม่อรอ่ยกบับฟุเฟ่ตป์ ู3 ชนดิ แบบไมอ่ัน้พรอ้มน้ําจิม้รสเด็ด / สมัผัสการแชน้ํ่าแรแ่บบชาวญีปุ่่ นแท ้[Onsen]  
  

กาํหนดวนัเดนิทาง :   08 – 13, 09 – 14, 12 – 17, 13 – 18 ก.ค. 59  64,900.- 

  17 – 22, 19 – 24, 24 – 29, 25 – 30 ก.ค., 29 ก.ค.-03 ส.ค. 59   
1. กรงุเทพฯ-สนามบนิชโิตเซะ 

2. สนามบนิชโิตเซะ-โดราเอมอ่นสกายพารค์-เมอืงคามคิาวะ 

 พพิธิภณัฑน้ํ์าแข็ง-เมอืงโซอนุเคยีว-น้ําตกกงิกะ-น้ําตกรวิเซ 

3. ศลิปะบนทุง่นา-เมอืงบเิอ-สวนดอกไมช้คิไิซ-เมอืงฟรุาโน่ 

 ฟารม์โทมติะ-ทุง่ดอกดอกไมห้ลากส-ีเมอืงซปัโปโร-เมนูป ู3 ชนดิ 

HOKKAIDO FLOWER & MELON LOVER 
6 DAYS 4 NIGHT 

                          โดยสายการบนิไทย  
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4. หมูบ่า้นชาวไอนุ-เมอืงโนโบรเิบ็ทส-ึจโิกกดุาน ิ

น่ังกระเชา้ชมภเูขาไฟโชวะชนิซงั-ทะเลสาบโทยะ 

5. เมอืงโอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

 นาฬกิาไอน้ําโบราณ-โรงงานชอ็คโกแล๊ตอชิยิะ 

 เมอืงซปัโปโร-ชอ้ปป้ิงทานูกโิคจ ิ

6. สนามบนิชโิตเซะ-กรงุเทพฯ  

วนัแรกของการเดนิทาง             กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ  

21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670  

วนัทีส่องของการเดนิทาง          สนามบนิชโิตเซะ – โดราเอมอ่นสกายพารค์ – เมอืงคามคิาวะ       

                                               พพิธิภณัฑน์ํา้แข็ง – เมอืงโซอนุเคยีว – นํา้ตกกงิกะ – นํา้ตกรวิเซ 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ [เกาะฮอกไกโด] ประเทศญีปุ่่ น หลังจากนัน้นําทา่นผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่โดราเอมอ่นสกายพารค์ 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูในเรือ่งโดราเอมอ่นการต์นูทีเ่ป็นนยิมทีส่ดุในญีปุ่่ น ใหท้า่น

ไดอ้สิระกบัการถา่ยรปูกบัฉากในการต์นู เชน่ ฉากน่ังไทมแ์มชชนีทีจ่ะทา่นใหท้กุทา่นเสมอืน

เป็นสว่นหนึง่ของการต์นูโดราเอมอ่น และยงัมโีซนรา้นคา้ทีข่ายของทีเ่กีย่วกบัโดราเอมอ่น 

เชน่ รา้นกาแฟทีจ่ะขายขนมไทยากซิ ึง่เป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิีโ่ดราเอมอ่นชืน่ชอบ 

และยงัมโีซนหอ้งสมดุจะมหีนังสอืการต์นูโดราเอมอ่นจัดจําหน่าย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงคามคิาวะ เพือ่ชม พพิธิภณัฑนํ์า้แข็ง (ICE PAVILLION) เป็นสถานทีจ่ัดแสดงงาน

ศลิปะจากหมิะ ชืน่ชมกบัผลงานการปัน้ตุ๊กตาหมิะและการแกะสลักหมิะโดยผลงานเหลา่นีเ้ป็น

ผลงานของเหลา่บรรดาศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีง นอกจากนีภ้ายในถ้ํายงัมคีวามสวยงามของหมิะที่

เหมอืนกบัอยูใ่นถ้ําหนิงอกหนิยอ้ยใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นกบัอณุหภมู ิ-41 องศา

เซลเซยีส พบกบัความน่ารักของนางฟ้าทะเล คลโีอเน่ (Sea Angle) อสิระใหท้า่นได ้

บนัทกึภาพความประทับใจ 

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซอนุเคยีว นําทา่นชมความงามของ นํา้ตกกงิกะและนํา้ตก

รวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิองน้ําตกทีจ่ัดไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิี่

สวยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น น้ําตกทัง้สองแหง่นีม้ตีน้น้ําอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว 

สามารถสมัผัสความแรงของสายน้ําทีไ่หลรวมกนักลายมาเป็นแมน้ํ่าอชิคิารไิดห้ลังจากฤดู

หนาว สว่นในชว่งฤดหูนาวน้ําตกทัง้สองแหง่นีจ้ะแข็งตัวกลายเป็นน้ําแข็ง 

 

คํา่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความ

เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

วนัสามของการเดนิทาง        ศลิปะบนทุง่นา – เมอืงบเิอ – สวนดอกไมช้คิไิซ – เมอืงฟรุาโน ่ 

                                           ฟารม์โทมติะ – ทุง่ดอกดอกไมห้ลากส ี– เมอืงซปัโปโร – เมนปู ู3 ชนดิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางชม ศลิปะบนทุง่นา ซึง่เริม่มใีนญีปุ่่ นมาตัง้แตปี่ 1993 โดยการใชต้น้ขา้วทีม่สีี

แตกตา่งกนัมาปลกูลงบนทุง่นา ซึง่เปรยีบเสมอืนทุง่นาเป็นผนืผา้ในการวาดภาพศลิปะและใช ้

ตน้ขา้วในการวาดภาพจนกลายเป็นภาพวาดขนาดใหญ่และมคีวามสวยงาม จากนัน้นําทา่น

เดนิทางสู ่เมอืงบเิอ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ ือ่วา่ “Small 

Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนีอ้ยูท่ีภ่าพววิ

ทวิทัศนแ์บบพาโนรามาววิระหวา่งสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยทุง่ขา้วบารเ์ลย่ส์เีหลอืงทองตัด

สลับกบัไรข่า้วโพดและมนัฝร่ังสเีขยีวสดโดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนนิ

เขา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมช้คิไิซ สวนแหง่นีไ้ดรั้บสมญานามวา่เป็น Flower 

Paradise พบกบัความงามของเหลา่มวลดอกไมท้ีแ่ขง่กนัอวดสสีนัจนเปรยีบเหมอืนพรม

หลากสทีีพ่รอ้มกนัเบง่บานในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโดทีด่งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วมากมายมา

เทีย่วชมและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึอยา่งเต็มอิม่ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน ่เพือ่นําทา่นเดนิทางสู ่โทมติะฟารม์ ซึง่เป็นสถานที่

บกุเบกิการปลกูดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกไมส้ารพัดชนดิหลากหลายสสีนั และพบกบัความงาม

ของเหลา่มวลดอกไมท้ีแ่ขง่กนัอวดสสีนัจนเปรยีบเหมอืนพรมหลากสทีีพ่รอ้มกนัเบง่บานในฤดู

รอ้นของเกาะฮอกไกโดทีด่งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วมากมายมาเทีย่วชมและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ

อยา่งเต็มอิม่ SPECIAL HILIGHT ใหท้า่นไดท้านเมลอ่นชือ่ดงัแหง่เมอืงยบูารแิบบไม่

อ ัน้!!!! จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร *** พเิศษสดุๆๆ กบัเมนปู ู3 ชนดิ  แบบไมอ่ ัน้***  

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก THREE STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง             หมูบ่า้นชาวไอน ุ– เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึ– จโิกกดุาน ิ  

                                              น ัง่กระเชา้ชมภเูขาไฟโชวะชนิซงั – ทะเลสาบโทยะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะฮอกไก 

นําทา่นชม จโิกกดุาน ิหรอื หบุเขานรก เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยงัไมด่ับจงึกอ่ใหเ้กดิน้ําพรุอ้นและ

บอ่โคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยูช่ัว่กลัป์ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่

หมูบ่า้นชาวไอน ุปัจจบุนัทีน่ีจ่ัดตัง้เป็นพพิธิภณัฑช์นพืน้เมอืงไอนุ ทา่นจะไดช้มการแสดงวถิี

ชวีติ, เรือ่งราวความเป็นมาของชนเผา่, ขา้วของเครือ่งใช,้ อาวธุในการลา่สตัว,์ และการ

ดํารงชวีติของชาวไอนุ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นน่ังกระเชา้ชม ภเูขาไฟโชวะซนิซงั ภเูขาไฟเกดิใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -

1945 ภเูขาไฟนอ้งใหมท่ีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุ

ตดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดังทีเ่ห็นอยู่ ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของ

รัฐบาลในฐานะเป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะทีอ่ยูใ่นอทุยานชโิกะทสโึทยะ 

 

คํา่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความ

เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Hokkaido5981-6D-TG-W07 

 
วนัทีห่า้ของการเดนิทาง             เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี 

                                                นาฬกิาไอนํา้โบราณ – โรงงานช็อคโกแลต๊อชิยิะ  

                                                เมอืงซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ                

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงโรแมนตกิทีค่วบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละ

ความสําคัญทางประวัตศิาสตร ์นําทา่นชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และ

เชือ่มตอ่กบัอา่วโอตาร ุในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทาง

เรอืบรเิวณปากอา่ว ซึง่ในยามคํ่าคนืคลองแหง่นีไ้ดรั้บคําขนานนามวา่เป็นจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้ง

ขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนั

นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ินําทา่น

ชม นาฬกิาไอนํา้โบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิานีจ้ะ

พน่ไอน้ํา มเีสยีงดนตรดีังขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน้ําอกีเรอืนทีแ่คนาดา 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นชม โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคาร

ของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ีช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่

ทีส่ดุของทีน่ ีค้อื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถ

เลอืกซือ้กลับไปใหค้นทีท่า่นรักทาน หรอืวา่ซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นก็ได ้

นอกจากนีท้า่นจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้และทา่นก็ยงัจะไดช้มประวัติ

ความเป็นมาของโรงงาน จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนทานกุโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของหา้ง 

สรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ รา้น BIG CAMERA 

จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขาย

เสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสําอาง 

 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก THREE STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่กของการเดนิทาง           สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.45 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671  

15.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

 

HOKKAIDO FLOWER & MELON LOVER 6 DAYS 4 NIGHTS BY TG 

กําหนดการเดนิทาง 08 – 13, 09 – 14, 12 – 17, 13 – 18 ก.ค. 59 
 17 – 22, 19 – 24, 24 – 29, 25 – 30 ก.ค., 29 ก.ค.-03 ส.ค. 59 
 
อตัราคา่บรกิาร              กรกฎาคม 2559 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 64,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 61,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 61,900 .- 

เด็กอาย ุ2 – ไมเ่กนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 56,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900 .- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 25,000.-  บาท / เด็กหกัคนืทา่นละ 22,000.-  บาท 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์
ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  

     กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

4.1 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําทา่นละ 5,000 บาท 
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 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทัง้หมด  

 4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มดัจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่

ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้**  

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยชําระเงนิทา่นตอ้งการการทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่น้ําหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ 

     สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่  

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
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  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดีคา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพํานัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง  

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีสํ่านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 60 

ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีทํ่างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม่เตมิ 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ิม้

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีสํ่านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้ถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชือ่บรษัิททีทํ่างาน พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอันเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่คํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 


