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เทีย่วตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอรอ่ย 

สัมผสัอาณาจกัรหิมะอันย่ิงใหญ ่ฟูราโน่ คงัคงั มูระ 

นั่งกระเชา้ชมวิวบนยอดเขาคุโระดะเกะและสนุกกับกิจกรรมทา้ลมหนาว 

อาบน ้าแรแ่ช่ออนเซ็นช่ือดงั ณ โซอุนเคยีว  

 อิ่มอร่อยกบั  

บุฟเฟ่ตปู์ 3 ชนิด  

 

 

28 ธนัวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 

ราคา 44,900.- 

HX 762  03.30 – 07.05  

HX 690  12.00 – 17.55 

HX 697  14.55 – 20.20  

HX 773  00.40 – 03.00 
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23.30 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 7 สายการ
บินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เคาวเ์ตอร ์N 1 – 7 เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกให้
ท่านก่อนขึน้เครื่อง 

 

 

03.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี HX 762 

07.05 เดนิทางถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
12.00  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  

เท่ียวบินท่ี HX 690 

17.55 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย ) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ –  

อิออนพลาซ่า – ซปัโปโร 
  - 

T MARK CITY HOTEL SAPPORO 

หรือเทียบเท่า 

3 
ซปัโปโร – หมู่บา้นราเม็ง – ถ า้น ้าแข็งไอซพ์าวิลเล่ียน – น ้าตกกิง

กะ ริวเซ – โซอุนเคียว    

SOUNKYO KANKO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
โซอุนเคียว – ชมวิวยอดเขาคุโระดะเคะ (กระเชา้) – FURANO 

HERB HILL – ฟูราโน่ คงัคงั มูระ – ฟูราโน่    

FURANO HOPS HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 
ฟูราโน่ – พิพิธภณัฑช็์อกโกแลต – ลานแข่งขนัสกีจมัพโ์อคุรายาม่า 

– ทานูกิโคจิ – ซปัโปโร    

T MARK CITY HOTEL SAPPORO 

หรือเทียบเท่า 

6 
ซปัโปโร – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัธก์ล่อง

ดนตรี – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง   

- 
  

7 สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ     

DAY 1 กรงุเทพฯ 

 

 

DAY 2 กรงุเทพฯ – สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ – อิออนพลาซ่า – ซปัโปโร 
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 น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าจากร้านค้า

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยงัม ี

หา้งจสัโก ้ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิค้าของร้าน 100 Yen ซึ่ง

สนิคา้ทุกๆ อย่างในร้านราคาชิน้ละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจิ, 

เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลูกอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั ซปัโปโร ณ T MARK CITY HOTEL SAPPORO

หรอืเทยีบเท่า  

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมง็ สถานทีร่วบรวมรา้นราเมง็ชือ่ดงัของเมอืงอาซาฮกิาว่า ก าเนิดขึน้

ในปี 1996 มีร้านราเมนชื่อดงัถึง 8 ร้านที่แสดงฝีมอืการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยงัมเีรื่องราว

ความเป็นมาของราเมนจดัแสดงใหช้มอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่อกีโลกหนึ่ง ณ ถ า้น ้าแขง็คามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเล่ียน ท่านสามารถมา

เทีย่วทีน่ี่ไดต้ลอดทัง้ปีในตวัอาคารจะรกัษาอุณหภูมเิอาไว ้ที่ -20องศา และมกีารจดัแสดง หนิงอก 

หนิยอ้ย ซึ่งเกดิจากน ้าแขง็ และกวา่จะจบัตวัเป็นหนิยอ้ยดัง่ทีเ่หน็ในภาพ กจ็ะใชเ้วลากว่าสบิปี และ

จุดที่น่าชมที่จุดก็คอื มุมที่เราจะสามารถที่จะทดสอบใช้ชวีติ ในห้องลบ 41องศา และเป็นห้องที่

หนาวทีสุ่ดทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมไดใ้นญี่ปุ่ น ท่ีน่ีมีบริการให้ยืมเส้ือหนาวฟรี ดงันัน้จงึไม่ต้องกงัวลว่าจะ

หนาวเกนิไป 

จากนัน้น าท่านชม น ้าตกกิงกะ สมญา น ้าตกเส้นด้าย ที่มคีวามงดงามตามธรรมชาต ิด้วยความ

สูง 120 เมตร ท าใหส้ายน ้าไหลบ่าตกลงสู่เบือ้งล่างมคีวามแรงกระจายเป็นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้าย

สวยงามมาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยิ่งนัก บริเวณใกล้ๆกนั น าท่านชม น ้าตกริวเซอิ 

สมญา น ้าตกดาว อกีความงดงามตามธรรมชาตทิี่ไม่แพ้ กนัความสูง 90 เมตร สายน ้าที่ไหลออก

จากซอกผาตก–ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววบัจบัตางามราวกบัดวงดาวที่ตกลง มาจาก

ฝากฟ้าทีท่่านไม่อาจปฏเิสธความงามแสนประทบัใจได้อย่างแน่นอน น ้าตกสองแห่งนี้ได้รบัสมญา 

น ้าตกคู่สาม–ีภรรยา 

DAY 3 ซปัโปโร – หมู่บ้านราเมง็ – ถ ้าน ้ าแขง็ไอซพ์าวิลเลีย่น – น ้าตกกิงกะ ริวเซ – โซอนุเคียว 



 

4 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) HOKKAIDO-SOUNKYO SNOW WINTER 7D4N (HX) 

http://hijapantour.com 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั โซอุนเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL   

หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลังรับประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสัมผสักบัการแช่น ้ าแร่สไตล์ญี่ปุ่ นหรือที่เรียกกนัว่า       

การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ยอดเขาของ ภูเขาคุโระดะเคะ โดยการขึน้ กระเช้าไฟฟ้า ค่อยไต่ระดบัความสูงชนัสู่

ดา้นบน เพื่อชมววิความสวยงามของเทอืกเขาโดยรอบ ภูเขาคุโระดาเคะสูงตระหง่านนี้เป็นยอดหนึ่ง

ในจ านวนหลายยอดของเทอืกเขาไดเซทสุทีม่รีูปร่างคลา้ยปลายแหลมปิรามดิ ด้านบนท่านสามารถ

ชมทศันียภาพอนัสวยงาม และชมทุ่งหญ้าที่ปกคลุมไปทัว่อาณาบรเิวณ ภาพที่ปรากฏจากบนยอด

เขาจงึยากแก่การหาค าพูดใดมาเปรยีบเทยีบได ้(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ FURANO HERB HILL สนุกกบักจิกรรมทา้ลมหนาว อสิระให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาท ิ

สโนวโ์มบิล, สโนวล์าฟต้ิง, สโนว์สเลต็ ตามอธัยาศยั (จ านวนครัง้ในการเล่นขึ้นอยู่กบัทาง 

FURANO HERB HILL เป็นผูก้  าหนด)  

น าท่านสมัผสัความหนาวเย็นกบัเทศกาลน ้าแขง็ ณ ฟูราโน่ คงัคงั มูระ อาณาจกัรแห่งหิมะอนั

ยิง่ใหญ่ทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารเฉพาะชว่งฤดูหนาวเท่านัน้ เลอืกซื้อเลอืกชมเครื่องแกว้ฟูราโน่ ถ่ายรูปกบั

ตุ๊กตาหมิะรูปร่างต่างๆ แลว้อย่าลมืแวะชมิคอ็กเทลตาม ICE BAR หรอือสิระใหท้่านเดนิเล่นบนถนน

หมิะ พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจเป็นทีร่ะลกึกบัเหล่าตน้ไมท้ีถู่กหมิะทบัถมเป็นภาพทีส่วยงามน่า

ประทบัใจยิง่นกั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ฟรูาโน่ ณ FURANO HOPS HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม  

 อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

DAY 4 โซอนุเคียว – ชมวิวยอดเขาคโุระดะเคะ (กระเช้า) – FURANO HERB HILL – ฟรูาโน่ คงัคงัมูระ 

– ฟรูาโน่ 



 

5 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) HOKKAIDO-SOUNKYO SNOW WINTER 7D4N (HX) 

http://hijapantour.com 
 

 
 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชอ็คโกแล็ตชื่อดงัของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถลิ้มลองรสชาติของชอ็คโกแลต็ขาวที่ข ึน้ชื่อที่สุดและยงัสามารถศกึษาเกี่ยวกบัประวตัิอนั

ยาวนานของชอ็คโกแลต็ชือ่ดงัของญี่ปุ่ นทีจ่ะท าใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิย่างมริูล้มื 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ลานแข่งขนัสกีจมัพโ์อครุายาม่า ซึ่งเป็นสถานที่จดัการแข่งขนัสกจีมัพ์และเป็น

สถานทีใ่ชใ้นการจดัการแขง่ขนัโอลมิปิคฤดูหนาว ซึ่งจดัขึน้ทีซ่ปัโปโรในปี 1972 ดงันัน้ในช่วงที่ไม่มี

การแข่งขนั จงึเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปสมัผสัความสวยงามของววิ โดยการพาท่าน นัง่เก้าอี้

ลฟิท ์ขึน้ไปชมความงามของเมอืงซปัโปโร (ในฤดหูนาวจะมีการแข่งขนัสกี ซ่ึงอาจจจะท าให้ไม่

สามารถ นัง่เก้าอ้ีลิฟท์ ขึ้นไปชมวิวได้) **กรณีท่ีไม่สามารถนัง่เก้าอ้ีลิฟท์ได้ จะน าท่าน

เดินทางสู่ ศาลเจ้าซปัโปโร แทน** 

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน

จะมรี้านค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้ร้านขายของสด ร้านกนิ ร้านขายของที่ระลกึรวม

แลว้กวา่ 200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ป ู3 ชนิด) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั ซปัโปโร ณ T MARK CITY HOTEL SAPPORO 

หรอืเทยีบเท่า 

 

 
  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์

แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน

ประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางใน

DAY 5 ฟรูาโน่ – พิพิธภณัฑช์อ็กโกแลต – ลานแข่งขนัสกีจมัพโ์อครุายาม่า – ทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 

DAY 6 
ซปัโปโร – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี – สนามบินชิโตเซ่ – 

สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง 
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การขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบริเวณปากอ่าวให้ท่านเ ดนิเล่น 

พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ที่สวยงาม ได้เวลาอนัสมควรพา

ท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ นาฬกิานี้

จะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัขึ้นทุก ๆ 15 นาที จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์กล่อง

ดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม ้

พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่และควรค่าแก่

การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

**อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

14.55 ออกเดนิทางสู่ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี HX 697 

20.20 ถงึ สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง เพื่อรอเปลีย่นเครื่อง  
 

 
 

00.40 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินฮ่องกงแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี HX 773 

03.00  ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

 

ก าหนดการเดินทาง : 28 ธนัวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 44,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      44,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      44,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 40,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผู้ใหญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 11,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

DAY 7 สนามบินเชก็แลบ็กอ็ก ฮ่องกง – กรงุเทพฯ 
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หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

 กรุณาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 30 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 14 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 10 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึ่ง

อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าชา้

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีที่มกีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 
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คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  


