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HOKKAIDO – SOUNKYO 5D3N 

เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย 

ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด  
สัมผัสความโรแมนติก ณ คลองโอตาร ุช้อปกระหน ่าย่านทานูกิโคจิ พเิศษ

กับการแช่ออนเซน็สไตล์ญี ปุ่น พร้อมทานบุฟเฟต์่ขาปู!! 

• อิ่มอร่อยกับบุฟ
เฟ่ต์ขาป ู

 

กันยายน – ตุลาคม 2561 

ราคาเริ่มต้น 28,900. 
- 

XJ 620 DMK – CTS 23.55 – 08.40 
XJ 621 CTS – DMK 09.55 – 15.10 
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20.00  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน  3 ประตูทางเข้าที่ 1 – 3 

เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก

ให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเครื่องบิน  AIRBUS A330-300 ที่นั่งแบบ   3-3-3 

(377ที่นั่ง) น้ าหนักกระเป๋าเดินทางทั้งขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริการเสิร์ฟอาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ ** 

23.55  ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620 
 

 
 

08.40 ถึง สนามบินชิโตเซ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น

เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

DAY 2 สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – น้ าตกกิงกะ ริวเซ – โซอุนเคียว 

DAY 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

วันที ่ รายการ 

อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่     

2 
สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – 

น ้าตกกิงกะ ริวเซ – โซอุนเคียว 
 - 

 

SOUNKYO KANKO HOTEL 

 

3 
โซอุนเคียว – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี – 

พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต – มิซึอ ิเอ้าเล็ทต์ – ซัปโปโร   
- APA HOTEL&RESORT SAPPORO 

4 
ซัปโปโร – หอนาฬกิา – ท้าเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค –  

อีออนพลาซ่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร  
- - APA HOTEL&RESORT SAPPORO 

5 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
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น าท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับ

ความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น เพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจ านวนนักท่องเที่ยว

ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือแทงค์รูปกระบอก

ที่ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ าซึ่งท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหว การว่ายน้ าอย่างคล่องแคล่วของ

แมวน้ าได้อย่างใกล้ชิดที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ารักแสนรู้ของสัตว์แปลกมากมายหลายพันธุ์  

รวมถึงสัตว์จากขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นหมีขาวขั้วโลก ความน่ารักของนกเพนกวิน ในอุโมงค์ใต้น้ า

แหวกว่ายน้ าโชว์ผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา, นกสายพันธุ์ต่างๆ การแสดงของเจ้าลิงตัว

น้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจ้าป่าอย่างราชสีห์, ความสง่างามของเสือ

โครง ฯลฯ  ให้ท่านเก็บไว้ในความทรงจ ามิรู้เลือน 

***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า 

ก าเนิดขึ้นในปี 1996 มีร้านราเมนชื่อดังถึง 8 ร้านที่แสดงฝีมือการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยังมี

เรื่องราวความเป็นมาของราเมนจัดแสดงให้ชมอีกด้วย 

น าท่านชม น้ าตกกิงกะ สมญา น้ าตกเส้นด้าย ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ ด้วยความสูง 120 

เมตร ท าให้สายน้ าไหลบ่าตกลงสู่เบื้องล่างมีความแรงกระจายเป็นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงาม

มาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยิง่นัก บริเวณใกล้ๆกัน น าท่านชม น้ าตกริวเซอิ สมญา  น้ าตก

ดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติที่ไม่แพ้ กันความสูง 90 เมตร สายน้ าที่ไหลออกจากซอกผาตก–

ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจับตางามราวกับดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่ท่านไม่

อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้อย่างแน่นอน น้ าตกสองแห่งนี้ได้รับสมญา น้ าตกคู่สามี–

ภรรยา 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก โซอุนเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า  

ค่ า รับประทานอาหารค่ าในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปู!! 

*** หลังรับประทานอาหารค่ า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ าแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่า

การอาบน้ าแร่นั้นจะท าให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย *** 
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(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งใน

สมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็น

เส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่าน

เดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม                

ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบน

โลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนั้นน าท่านสู่ 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตชื่อดังของญี่ปุ่น ท่าน

สามารถลิ้มลองรสชาติของช็อคโกแลตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยังสามารถศึกษาเกี่ยวกับประวัติอัน

ยาวนานของช็อคโกแลตชื่อดังของญี่ปุ่นที่จะท าให้คุณประทับใจในรสชาติอย่างมิรู้ลืม  (ไม่รวมค่า

เข้าชมโรงงาน) 

น าท่านอิสระช้อปป้ิง ณ มิซึอิ เอ้าเล็ทต์ เอาท์เล็ทที่รวบรวมสินค้ามากมาย รวมทั้งสินค้าปลอดภาษี 

อาทิ Coach Ralph Laurenฯลฯ และอีกมากมายกว่า 130 ร้านให้ท่านได้เลือกสรรตามอัธยาศัยหรือ

จะลองเลือกชม Hokkaido Local Farm Villageที่สุดของฟาร์มที่รวบรวมสรรพสิ่งสินค้าของฮอกไก

โด ในแบบที่ทุกท่านไม่ควรพลาด 

***อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

DAY 3 โซอุนเคียว – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ าโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –  
พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต – มิซึอิ เอ้าเล็ทต์ – ซัปโปโร 
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น าท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัป

โปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัย

การเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกา

และ มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วย

ความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่

ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ 

จากนั้นน าท่านชม ท าเนียบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้ง

หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไป

จ านวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 

และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท าการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้น

ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่นั้นได้รับการบูรณะ

ซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม

ส าคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 

น าท่านเดินทางสู่ โอโดริปาร์ค ย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อเสียง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดกลาง

ใจกรุงซัปโปโร ฤดูร้อน => ใช้เป็นที่จัด งานแสดงดอกไม้ ส าหรับ ฤดูหนาว ใช้เป็นสถานที่จัดงาน

เทศกาลหิมะอันยิ่งใหญ่ มีการแกะสลักน้ าแข็งประติมากรรมชิ้นใหญ่นับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด บน

เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบริเวณมีห้างร้านจ าหน่ายสินค้ามากมายหลากสไตล์ 

***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

DAY 4 ซัปโปโร – หอนาฬิกา – ท าเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – อีออนพลาซ่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด 
ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร 
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น าท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านช้อปป้ิงต่ออย่าง

เพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้า ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบน

โตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ

ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่

ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญ

และก าลังใจสืบไป 

จากนั้นน าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน

จะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวม

แล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินคา้มากมายตามอธัยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา 

เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องส าอางค์ เป็นต้น 

***อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

เช้า รับประทานอาหาร บริการท่านด้วย อาหารกล่องและเครื่องดื่ม 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อ

กลับกรุงเทพฯ 

09.55 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 

15.10 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

 

DAY 5 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
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*************************************************** 

 

ก าหนดการเดินทาง :  

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเด็ก  

2 – 12 ปี 

ราคาเด็กทารก 

น้อยกว่า 2 ปี 
พักเด่ียวเพิ่ม 

16 – 20 ก.ย. 28,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 6,000 บาท 7,500 บาท 

23 – 27 ก.ย. 29,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 6,000 บาท 7,500 บาท 

30 ก.ย. – 4 ต.ค 28,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 6,000 บาท 7,500 บาท 

7 – 11 ต.ค. 31,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 6,000 บาท 7,500 บาท 

21 -25 ต.ค. 35,900 บาท  ** ไม่มีราคาเด็ก** 6,000 บาท 7,500 บาท 
 

หมายเหตุ  :  การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว            
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

อัตราค่าบริการรวม 

➢ ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ  

➢ อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ 

➢ ค่าน้ าหนักกระเป๋าทั้งขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม  
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*** กรณีมีความประสงค์ต้องการอัพเกรดที่นั่ง, ซ้ือน้ าหนักกระเป๋าเพิ่ม, ซ้ืออาหารเพ่ิมหรือบริการต่างๆ

เพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขายที่ดูแลท่านโดยตรง *** 

➢  ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเปิ้ลโรงแรมที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดี่ยว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเปิ้ลให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักให้ท่านเป็น หนึ่งทวิน ห้องสองเตียงเดี่ยว 

+ หนึ่งซิงเก้ิล ห้องหนึ่งเตียงเดี่ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

➢ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์เป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ ** 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

➢ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

➢ ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด 

➢ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ) 

➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่าช่ัวคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

➢ ค่าสินน้ าใจส าหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/คน/ทริป   

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

➢ กรุณาส ารองที่นั่งโดยการช าระมัดจ า ภายใน 3 วัน หลังจากส ารองที่นั่ง 

o มัดจ าท่านละ 15,000 บาท 

➢ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วันท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

➢ กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ า 
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➢ กรณีการเดินทางที่บริษัทฯต้องท าการวางการันตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เที่ยวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 
หมายเหตุ 

*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทั้งหมดก่อนการจอง  

เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างท่านและบริษัทฯ  

ดังนั้นหากท่านช าระเงินค่าจองทัวร์และหรอืค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขของบริษัทฯ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครั้ง *** 

➢ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผล

ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด 

➢ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์

หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ที่เหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

➢ ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

➢ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ

เงินตราต่างประเทศ  และหรือจากการปรับขึ้นค่าน้ ามันของสายการบิน 

➢ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด

หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยขึ้นอยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม 

➢ การบริการของรถบัสน าเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการ

วันละ 10 – 12 ช่ัวโมงเท่านั้น อาทิเช่น เริ่มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวันมิอาจเพิ่มเวลาการใช้รถบัสได้ ทั้งนี้มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก  
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➢ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

➢ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

➢ กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

➢ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

****รายละเอียดเก่ียวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย**** 

(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 

15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคน

เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ 

1. สิ่งยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่น เงินสด 

หรือบัตรเครติด 

 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

 


