


 

  

 

 

  

 

           

 

               

  

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
• บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซะ เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)  พร้อมบริการอาหารบนเคร่ือง   

และ ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 
• พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเชา้  
• เท่ียวครบทุกไฮไลท ์ กระเชา้ไฟฟ้า  ภูเขาไฟอุสึ ศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุหมีสีน ้าตาล  
• นัง่กระเชา้ข้ึนภูเขาฮาโกดาเตะ โกดงัอิฐแดง   
• อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ  สวนโอโดริ 
• สวนพฤกษศาสตร์ฮาโกดาเตะ ชมลิงแช่ออนเซน ตลาดฮาโกดาเตะ  หุบเขานรก 
• ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกิ โคจิ 

เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่น พร้อมปูยกัษ์ 

 



 

 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

เดือนเมษายน 61 

4 - 7 เม.ย. 61 
37,999.- 

7 – 10 เม.ย. 61 

10 – 13 เม.ย. 61 39,999.- 
 
 

วนัแรก          ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ  
   03.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสายขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 5                            (เยน็)                                 

สายการบิน  NOKSCOOT (XW) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ก่อนข้ึนเคร่ือง 

    06.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น    
โดย สายการบิน  NOKSCOOT  เทีย่วบินที ่ XW 931     (บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง) 

   14.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด   ประเทศญีปุ่่น                               
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

ค ่า   รับประทานอาหารกลางค ่า  ณ ภัตตาคาร   (1) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   KOHANTEI TOYA หรือระดับเทยีบเท่า   
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ  - ✓ 
KOHANTEI TOYA HOTEL    

หรือระดบัเทียบเท่า   

2 
กระเชา้ไฟฟ้า - ภูเขาไฟอุสึ -ศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุหมีสีน ้ าตาล - โกดงัอิฐแดง 
นัง่กระเชา้ข้ึนภูเขาฮาโกดาเตะ 

✓ ✓ ✓ 
TAKUBOKUTEI HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า  

3 
สวนพฤกษศาสตร์ฮาโกดาเตะ-ออนเซนลิงหิมะ-ตลาดฮาโกดาเตะ-จิโก
กดุานิ “หุบเขานรก-ยา่นทานุกิ โคจิ 

✓ ✓ ✓ 
VESSEI INN SAPPORP 

NAKAJIMA PARK หรือระดบั
เทียบเท่า 

4 
 อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกาโบราณ- สวนโอโดริ -สนามบินซิ
โตเช่- ทา่อากาศยานดอนเมือง   ✓ -  - 



 

 
 

วนัทีส่อง        กระเช้าไฟฟ้า - ภูเขาไฟอสึุ -ศูนย์อนุรักษ์พนัธ์ุหมสีีน า้ตาล - โกดังอฐิแดง 
                     น่ังกระเช้าขึน้ภูเขาฮาโกดาเตะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม   (2)           (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/เยน็)          

 จากนั้นน าท่านข้ึน “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณทีีอ่ากาศเอื้ออ านวย) ท่ีไดช่ื้อวา่
เป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีท าใหเ้กิดทะเลสาบโท
ยา่ และพบวา่ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของ
พื้นท่ีแถบน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท  าใหเ้กิด                             
“ภูเขาไฟโชวะชินซัง”  (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมา 
ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดู
หนาว  อิสระใหท้่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและววิทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง  จากนั้นน า
ท่านชม “ศูนย์อนุรักษ์พนัธ์ุหมีสีน า้ตาล ” หมีสีน ้าตาล มีถ่ินก าเนิดอยูแ่ถวไซบีเรีย และท่ีเกาะฮอกไกโด
เท่านั้น ปัจจุบนัน้ีไดก้ลายเป็น สัตวใ์กลสู้ญพนัธ์ และหาดูไดย้ากเตม็ที  อิสระใหท้่านไดใ้หอ้าหารและ
เพลิดเพลินกบัความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้าตาลท่ีอยูร่วมกนัเป็นฝงู และเลือกซ้ือของ ท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (3)    
   ถึงเมืองฮาโกดาเตะ น าท่านชม โกดังอฐิแดง หรือ โกดังคาเนะโมริ ( Kanemori Warehouse ) กลายเป็น

สัญลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวไปแลว้ ส าหรับอาคารก่ออิฐสีแดง โกดงัเก็บสินคา้ของเมืองฮาโกดาเตะ แม้
อาคารท่ีเห็นจะเป็นอาคารใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนมาทดแทนอาคารหลงัเก่าซ่ึงถูกไฟไหมไ้ปคร้ังใหญ่เม่ือปี 1907 
แต่ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง่เดิม ใหค้วามรู้สึกคลา้ยส่ิงปลูกสร้างของ
ยโุรปตั้งอยูเ่รียงรายริมอ่าว หลงัจากนั้นพาท่าน น่ังกระเช้าขึน้ภูเขาฮาโกดาเตะ เพื่อชมวิวยามค ่าคืนของเมือง
ฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะ อยูท่างตอนใตข้องเมืองฮาโกดาเตะและมีความสูงถึง 334 เมตร ไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่สวยติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก โดยในยามค ่าคืนท่ีทอ้งฟ้าโปร่งเม่ือมองลงมาจากบนยอดเขาก็จะ
เห็นววิทศันียภาพเมืองทั้งเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน ภูเขาฮาโกดาเตะน้ีจะมีลกัษณะรูปร่างคลา้ยกบัววันอนหมอบ 
ดงันั้นจึงมีช่ือเรียกวา่ กากิว ซงั (GAGYU SAN ) 

ค ่า   รับประทานอาหารกลางค ่า  ณ ภัตตาคาร   (4) 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   TAKUBOKUTEI HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม        สวนพฤกษศาสตร์ฮาโกดาเตะ-ออนเซนลงิหิมะ-ตลาดฮาโกดาเตะ-จิโกกดุานิ “หุบเขานรก- 
                      ย่านทานุก ิโคจิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม   (5)                                  (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ -) 
  น าท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์ฮาโกดาเตะ ซ่ึงเป็นสวนท่ีรวบรวมพนัธ์ไมท้ั้งเขตร้อนและเขตหนาวมา

  รวมกนัไวใ้นโดมกระจกปรับอากาศ และให้ท่านชมความน่ารักของ ออนเซนลิงหิมะ ซ่ึงเป็นบ่อเป็นน ้ าพุ



 

  ร้อนท่ีลิงหิมะท่ีน่ารักจ านวนกวา่ร้อยตวัจะมาแช่น ้ าร้อนกนั ชมความแสนรู้และน่ารักระหวา่งฝงูลิงใหญ่นอ้ย
  ท่ีต่างเพศ ต่างอายุ ท่ีอาศยัอบู่ดว้ยกนัเพื่อแย่งชิงอาณาเขตในการแช่น ้ าแร่กนัเองภายในบ่อท่ีเปรียบเสมือน
  สวนสนุกของฝงูลิงเหล่าน้ี  

จากนั้นน าท่านเดินเล่น ณ ตลาดฮาโกดาเตะ ตลาดน้ีจะเปิดขายสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น อาหารทะเล ผกั 
ผลไม ้รวมถึงเส้ือผา้และขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของชาวเมืองซ่ึงเรียงรายไปตามบนถนน
กวา่ 360 ร้าน นบัไดว้า่เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและสินคา้มาหมายหลายชนิดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร       (6)    
   จากนั้นน าท่านชมความแปลกของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” บ่อโคลนเดือดท่ีธรรมชาติได้

สร้างสรรค์ข้ึนอุดมไปด้วยแร่ก ามะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพเผาผลาญก ามะถนัแล้วพวยพุ่งข้ึนมา
รวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง และน าท่านชอ้ปป้ิง “ย่านทานุก ิโคจิ” ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่กวา่ 130 ปี ของ
เมืองซัปโปโร ท่ีมีความยาวกว่า  900 เมตร ร้านคา้มากมายนับ 200 ร้านท่ีให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ
อยา่งจุใจอาทิ เช่น ร้านสินคา้ 98 เยนร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีให้เลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้
ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมือง ร้านเกมส์ 
ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ   

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร   (7)  

SPECIAL: เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่น พร้อมปูยกัษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน  
ปูทาราบะ ปูน า้เยน็แห่งเกาะฮอกไกโดทีไ่ด้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญีปุ่่น 

   ว่าเป็นปูน า้เยน็ทีม่ีรสชาติอร่อยทีสุ่ดให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น    

                                น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   VESSEI INN SAPPORP NAKAJIMA PARK หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่            อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกาโบราณ- สวนโอโดริ-สนามบินซิโตเช่ 
                     ท่าอากาศยานดอนเมือง   
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม   (8)                   (อาหารเช้า/ กลางวนั/-) 

   น าท่านเดินทางสู่  “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สัญลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ท าใหน้กัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้าง
ของโดมแปดเหล่ียม   น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ี
เป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุด
ในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 
1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับ
บุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น แลว้น าท่านชมสัญลกัษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” 
เมืองซปัโปโร ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงัถือวา่เป็น
สมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย                                                จากนั้นน า



 

ท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ” เป็นถนนซ้ึงมีความกวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของตน้ไม้
ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ปลายสุดของถนนเป็นท่ีตั้งของ
หอเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไมด้อก น ้าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดบัอยู ่

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร       (9) 
 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช่”  
16.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

โดย สายการบิน NOKSCOOT  เทีย่วบินที ่ XW 932   (บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง) 
   21.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดินทาง**** 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลีย่นแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดบัเดยีวกัน 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
2)  ส าหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ่น ห้องพักค่อนข้างเลก็ และบางโรงแรมจะไม่มห้ีองพักส าหรับ 3 ท่าน ซ่ึงท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 

2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มเีตยีงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน 
และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทางบริษทัขออนุญาตจดัห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดยีว/ห้อง 

 
อตัราค่าบริการ 

 

วนัที่  4 - 7 เม.ย. 61 ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 37,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  8,900 .– 
ราคาจอยแลนด์ 22,999.- 



 

 

 

 

วนัที่  7 – 10 เม.ย. 61 ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 37,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  8,900 .– 
ราคาจอยแลนด์ 22,999.- 

 

วนัที่  10 – 13 เม.ย. 61 ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 39,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  8,900 .– 
ราคาจอยแลนด์ 24,999.- 

 
 

**เดก็ต ่ำกว่ำอำยุ 2 ปี รำคำ6,900 บำท**  
*** กรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟท์ต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป–กลับ พร้อมคณะ ชั้ นประหยดั

พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางท่ีระบุใน
รายการ 
 (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
      ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน 
     NOKSCOOT (XW) ขาไปและกลบัท่านละ 20 กก. 
8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน 

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ งเพิ่ มนอกเหนือรายการ     
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่าย
เพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน หรือประมาณ 
1,000 บาท  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับ
ภาษี) 

4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่ าวี ซ่ าส าห รับพาสปอร์ต ต่ างด้าวในกรณี ท่ี ไม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจ าตัวคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญ ถ่ินท่ีอยู่  4)ส าเนา
ทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)
รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการ
ยืน่วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือ
เดินทางต่างด้าว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 



 

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้
เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 



 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่น
ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ 

 

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 


