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DAY 1: กรุงเทพ – สนามบินเช็กแลบ็ก็อก ฮ่องกง   (HX 762  03.30 – 07.05 // HX 690  09.15 – 15.10) 

DAY 2: สนามบินเช็กแลบ็ก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบท็สึ ออนเซ็นชือ่ดงั  

DAY 3: จโิกกุดานิ – ภูเขาโชวะ (นัง่กระเชา้) – ฟารม์หมสีนี ้าตาล – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี 

DAY 4: ซปัโปโร – อิสระช้อปป้ิงหรือท่องเทีย่วในเมืองซัปโปโรตามอธัยาศยั 1 วนัเตม็ – ซปัโปโร  

DAY 5: พพิธิภณัฑช๊์อคโกแลต็ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินเช็กแลบ็ก็อก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  

     (HX 693  15.55 – 21.25 // HX 761  23.50 – 02.25) 

*** ตามรอยภาพยนตรช่ื์อดงั อาบน ้าแร่แช่ออนเซ็นสไตลญ่ี์ปุ่น เท่ียวครบสูตร ช้อปป้ิงจุใจ *** 
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ก าหนดการเดินทาง : 3 – 7 มกราคม 256 

โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์   
วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ  

23.30 คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 7 

สายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เคาวเ์ตอร์ N 1 – 7 เจา้หน้าที่บรษิัทฯ คอยตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร ื่อง 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – สนามบินเชก็แลบ็ก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ –  
  โนโบริเบท็สึ ออนเซ็นช่ือดงั 

03.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ 
เท่ียวบินท่ี HX 762 

07.05 เดนิทางถงึ สนามบินเชก็แลบ็ก็อก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่นเคร ื่อง 
09.15  ออกเดินทาง สู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)  โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี HX 690 

15.10 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าไทย  2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย ) หลงัผ่านพิธกีารตรวจคน

เข้าเมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ สถานที่ตากอากาศที่ถ ือไดว่้ามชีื่ อเสียงแห่งหน่ึง

ของประเทศญี่ปุ่น ซึง่เป็นแหล่งบ่อน ้าพุร ้อนที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด เมอืงน้ีมปีระชากร

ประมาณ 5 หมื่นคน ช่ือเมืองนั้นมาจากภาษาของชนเผ่าพ้ื นเมืองไอนุ  ซ่ึง มี

ความหมายว่า แม่น ้าสีเข้ม 
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 น าท่ านเดินท าง เข้ าสู่ที่พัก  โ นโบริ เบ็ทสึ  ณ NOBORIBETSU HOTEL หรือ

เทียบเท่า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม อิม่อร่อยกับบุฟเฟ่ตน์านาชนิด 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสมัผสักับการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่น หรอืที่เรยีก

กันว่า การอาบออนเซน็ ให้ท่านไดผ้่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเด ินทางและชาว

ญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าให้ผวิพรรณมสุีขภาพดอีกีดว้ย *** 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   โนโบริเบท็สึ – จิโกกุดานิ – ภูเขาโชวะ (นัง่กระเช้า) –  

  ฟารม์หมีสีน ้าตาล – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน ้าโบราณ –  

  พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม จิโกกุดานิ ซึง่มคีวามหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งน้ีเกิดจากภูเขาไฟ

ซึ่งยังไม่ด ับ  จ ึงก่อให้เกิดน ้ าพุร ้อน และบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฎการณ์ทาง

ธรรมชาตทิี่ยังคงอยู่ชัว่กัลป์ 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุส ึเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟ

น้องใหม่ที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของผวิโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุตดิต่อกันนานถึง 

2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดงัที่เห็นอยู่ ปัจจุบันภูเขาโชวะ อยู่ในการดูแลของรฐับาล

ญี่ปุ่นในฐานะเป็นอนุสรณท์างธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากน้ีบรเิวณเชิงเขายังเป็น  

ศูนย์อนุร ักษ์พันธุ์หมีสีน ้าตาล ซึ่งเป็นหมพีันธุท์ี่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ใน

เกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิเท่านัน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และ

ความส าคญัทางประวัตศิาสตร ์แวะชม คลองโอตารุ ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และ

เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึง่ในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่ง
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ทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใช้เป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ในตัว

เมอืงโอตารุ ออกไปยังท่าเรอืบร ิเวณปากอ่าวให้ท่านเดนิเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศัย 

กับอาคารเก่าแก่รมิคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่ เหลอือยู่เพยีง 

2 เร ือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้า ประกอบกับมเีสียงดนตร ีดงัขึ้นทุก ๆ 15 

นาที จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสรา้ง

ขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีสร ้างขึ้นในปี 1910 

ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษใ์ห้เป็นสมบัต ิ       

ของชาต ิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั ซัปโปโร ณ SAPPORO HOTEL หรอืเทียบเท่า  
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   อิสระช้อปป้ิงหรือท่องเทีย่วในเมืองซัปโปโรตามอธัยาศยั 1 วนัเตม็  

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่าในย่านสรรพสินค้าทนัสมยัชัน้น ามากมาย หรือ

แวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวรอบๆเมืองซัปโปโร อาทิ 

 

ตลาดปลานิโจ 

ตลาดคา้ส่งอาหารทะเลที่ใหญ่และคกึคกัประจ าเมอืงซัปโปโร ซึ่งเปิดมาเป็นระยะเวลา

ยาวนานตัง้แต่ปีเมจทิี่  36 อสิระให้ท่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอาหารทะเลสดๆ จากทะเล 

อาทิ ปูขน ของดงัประจ าเมืองซปัโปโร หอยเชลลส์ดๆ กุ้งและปลาต่างๆ มากมายเรยีง

รายให้ท่านเลอืกซือ้ นอกจากนัน้ท่านยังสามารถลิม้ลองอาหารทะเลสดๆ ที่น าไปเป็นซูชิ 

หรอืซาชิม ิที่สามารถปรุงแต่งไดอ้ย่างกลมกล่อมอย่างจุใจ 

หอนาฬิกา (CLOCK TOWER) หรือโตเกได  
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สญัลกัษณข์องเมอืงที่สามารถสงัเกตเห็นไดอ้ย่างเด่นชัด สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1878 เป็น

สถานที่อา้งอิงถึงนิยายร ัก และเพลงอมตะตลอดกาล ของญี่ ปุ่นตวัอาคารออกแบบให้

เป็นสถาปัตยกรรมของชาวอเมรกิัน 

ท าเนียบรฐับาลเก่า (OLD GOVERNMENT)  

เป็นอาคารเก่าสรา้งขึ้นสมยัเมจยิ์ต ัง้แต่ ปี ค.ศ. 1888 ใช้เป็นที่ท าการของข้าหลวงใหญ่

ปกครองอาณานิคม อาคารก่อด้วยอฐิแดง เรยีงรายกันไดอ้ย่างสวยงามคลาสสคิ สไตล์

นีโอ-บาร ็อค และได้ร ับการบูรณะซ่อมแซมให้  อยู่ในสภาพดีเก็บไว้เป็นสมบัต ิทาง

วัฒนธรรมที่ส าคญัของชาติ ภายในเป็นแหล่งสะสมรูปภาพ วัสดุเกี่ยวกับความเป็นมา

ของจงัหวัดฮอกไกโด ปัจจุบันใช่เป็น พพิธิภณัฑท์างการเกษตร 

ย่านช้อปป้ิงทานูคิโคจิ 

ย่านทานุกิโคจ ิเป็นช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที่มหีลงัคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ   

มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรี ้านค้าตัง้เร ียงรายอยู่กว่า 200 รา้นค้า ตัง้ขวางในแนว

ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO เลือกซื้อ

สนิคา้ถูกใจอย่างเตม็ที่ 

ย่านกินดื่มซูซุกิโนะ 

ย่านซุซุกิโนะ แหล่งที่ต ัง้ของห้างสรรพสนิค ้าชื่อดงัและรา้นค้ามากมายให้ท่านไดช้้อปป้ิง

ได้จุ ใจ  เ ช่น ร ้าน BIG CAMERA จ าห น่ายกล้องดิจ ิต อล, เ ค ร ื่ อง ใช้ไฟฟ้าและ

อิเ ล็คท รอนิคส์ , ร ้าน  100เ ยน , ร ้าน UNIQLO ข าย เ สื้อผ้าแฟชั ่นวั ย รุ่ น ,ร ้าน 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร ื่อง ส าอาง  SHISEDO, KOSE, KISS, SKII, 

KANEBO 

ตรอกราเมง็โยโกะโจ  

ย่านที่รอบลอ้มรา้นราเมนกว่า 16 ร ้านชื่ อด ังของเมอืงซับโปโร  จะอยู่ใกล้ๆ  กับสถาณี

รถไฟใตด้นิ SUSUKINO เพยีงสามนาที ให้ท่านไดล้ิม้ชิมรสราเมงแสนอร่อยกันที่น้ี 

จุดชมวิว T38 JR TOWER 
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เจอารท์าวเวอร ์เป็นตกึที่ สูงที่ สุดในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทั ้ง

ห้างสรรพสนิคา้โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนย์อาหาร โดยมจีุดชมวิวตัง้อยู่ที่ชั ้น 38

เร ียกว่า T38 ที่ระด ับความสูง 160 เมตร จ ึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้

กว้างไกลสวยงามทั ้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค ่ าค ืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร ์

ต ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมอืง 

ตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึ่งที่ชัน้ 10 เป็นศูนย์รวมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น ให้

เลอืกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซูกิโนะ 

จุดชมวิวยามค า่คืนเมืองซัปโปโร ภูเขาไฟโมอิวะ 

ภูเขาไฟโมอวิะ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมเน่ืองจากเป็นเทือกเขาที่มชีื่อเสยีงใน

เร ื่องจุดชมวิวยามค ่ าคนืที่งดงามที่สุด ท่านสามารถนัง่กระเช้าไฟฟ้า เพื่อเดนิทางสู่จุด

ชมวิว สู่ความสูงที่  1,200 เมตร อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการชมทัศนียภาพ

โดยรอบ ณ จุดชมวิว ท่านจะไดด้ ื่มด ่ากับวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรใน

ยามค ่าคนืที่เต ็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตาม

อธัยาศัยซึง่จากจุดชมวิวน้ีท่านสามารถมองเห็นถงึอ่าวอชิิคารอินัสวยงามไดอ้กีดว้ย   

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั ซัปโปโร ณ SAPPORO HOTEL หรอืเทียบเท่า  

  

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ซัปโปโร – พิพิธภณัฑ์ชอ๊คโกแลต็ – ศาลเจ้าฮอกไกโด –  

  สนามบินชิโตเซ่– สนามบินเชก็แลบ็ก็อก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช๊อคโกแลต ซึง่เป็นโรงงานผลติช๊อคโกแลตชื่อดงัของ

ญี่ปุ่น ท่านสามารถลิม้ลองรสชาตขิองช๊อคโกแลตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยังสามารถศึกษา

เกี่ยวกับประวัต ิอนัยาวนานของช๊อคโกแลตชื่อดงัของญี่ปุ่นที่จะท าให้คุณประทับใจใน

รสชาตอิย่างมริูล้มื 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หร ือเด ิมชื่ อ ศาลเจ้าซัปโปโร  เปลี่ยน

เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษร์ ักษา 

ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ ไดม้ีประวัตศิาสตร์อนัยาวนาน 

เก่าแก่นับพนัปี ดงัเช่นภูมภิาคคนัโต แต่ที่น่ีก็เป็นที่สาหรบัให้คนท้องถิน่ไดก้ราบไหว้สิ่ง

ศักดิส์ทิธ ิท์ี่สงิสถติอยู่ ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวัญและก าลงัใจสบืไป  

**อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ** 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู่

สนามบินเพ่ือกลบักรุงเทพฯ 

15.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ 
เท่ียวบินท่ี HX 693 

21.25 ถงึ สนามบินเชก็แลบ็ก็อก ฮ่องกง เพื่อรอเปลีย่นเคร ื่อง  
23.50 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX 761 

02.25  ถงึสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 
 

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

 

ก าหนดการเดินทาง : 3 – 7 มกราคม 2560 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 29,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น      29,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีงเสริม)      29,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสริม) 29,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500 บาท 
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*** กรณีมีตัว๋เครื่องบินเอง ผู้ใหญ่หักค่าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท จากราคาทัวร  ์*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละคร ัง้ตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา  
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับ

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี

ข้ึนอยู่กับอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร ื่องบินเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยัด ตามเสน้ทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ  

 ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุใน

รายการ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุ ้มครองท่านละ  1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสน

บาท 

 ค่าภาษสีนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักร ีด , ค่าอาหารและเคร ื่องด ื่มนอกเหนือจากใน

รายการ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางที่เกินจากสายการบินก าหนด 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณลูีกค้าต้องการใบเสรจ็รบัเง ินแบบเต็ม

รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาส ารองที่นัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท  

 กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วันท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเด ินทางน้อยกว่า 30 วันท าการ ไม่รบัรวมวันเสาร ์อาทิตย์ บร ิษทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ ์

ในการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วันท าการ  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการหักค่าบร ิการ 50% 

ของราคาทัวร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วันท าการ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการหักค่าบรกิาร  100% 

ของราคาทัวร ์

 

หมายเหตุ 

 กรณเีจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือ

เป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบ  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ ิท์ี่จะไม่ค ืนเง ิน

ทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิก 

หรอืล่าช้าของสายการบิน, อุบัต ิเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หร ือสิง่ของสูญ

หายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ ้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มกีารขึ้นลง

ของเงนิตราต่างประเทศ  และจากการปรบัขึ้นค่าน ้ามนัของสายการบิน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ ิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม ทัง้ น้ีจะยึดถือ

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยังคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ  
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ ิเ์มื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บร ิการใด หร ือไม่เด ินทาง

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาต ิหร ือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสาร

ในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพื่อยืนยันการมคีุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น ดงัต่อไปน้ี 

1. สิง่ยืนยันว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ 

เช่น เงนิสด หรอืบัตรเครตดิ 

คุณสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสอืเดนิทางต้องมีอายุการใช้ง านเหลืออยู่ 6 เด ือน และมหีน้าหนังสือเด ินทางที่ไม่มตีรา

ประทับอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญี่ ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่าย

คุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู ้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปุ่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิี่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

 


