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วนัที ่ การ
เดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร ทีพั่ก 

1 XJ620 สนามบนิดอนเมอืง     

2 BUS สนามบนิชโิตเซะ(ฮอกไกโด) -  หมูบ่า้นราเมน – 
สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่– ออิอน – เมอืงอาซาฮคิาวา     

เชา้: บนเครือ่ง (1) 
กลางวัน: ราเมน 
1,000¥ (2) 
เย็น : อสิระอาหารค า่   

ASAHIKAWA 
HOTEL  

หรอิเทยีบเทา่ 

3 BUS เมอืงบเิอะ - สวนดอกไมช้กิไิซโนะโอกะ  – บอ่น ้า
สฟ้ีา – ฟรุาโน่ – โทมติะฟารม์ – มติซยุเอาทเ์ลท 
– ซปัโปโร  

เชา้: โรงแรม(3) 
กลางวัน: ณ ภตัตาคาร (4) 
เย็น : อสิระอาหารค า่   

TMARK CITY 
HOTEL  

หรอิเทยีบเทา่ 

4 BUS ผา่นชมหอนาฬกิาซปัโปโรและศาลาวา่การเมอืงฮ
อกไกโดหลังเกา่ (ท าเนยีบอฐิแดง)  - โอตาร ุ- 
คลองโอตาร ุ– ถนนซาไคมาจ ิ- นาฬกิาไอน ้า- 
พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานเป่าแกว้- ซปัโป
โรช็อปป้ิง 

เชา้: โรงแรม(5) 
กลางวัน: อสิระโอตาร ุ
เย็น : บฟุเฟตย์ากนิคิปุ3ู
ชนดิ(6) 
 

TMARK CITY 
HOTEL  

หรอิเทยีบเทา่ 
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5 XJ621 สนามบนิชโิตเซะ(ฮอกไกโด) - สนามบนิดอนเมอืง   เชา้: โรงแรม(7)  

 
รายละเอยีดโปรแกรม 

วนัแรก      สนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย  

21.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X  
 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดทั์วรแ์นะน าการ

เดนิทาง)  
23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซ ่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620  

  

  

  

  

  

  

  

วนัทีส่อง
 สนามบนิชโิตเซะ(ฮอกไกโด) -  หมูบ่า้นราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮคิาวา – ออิอน – เมอืงอา
ซาฮคิาวา                                         

08.40 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าและท าภาระกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้...       ***ส าคญั!!! 
ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมโีทษจบัและปรบั ***  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึรับอากาศบรสิทุธิ ์ณ เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่แหง่เกาะฮอกไก
โด 

  เดนิทางสู่ อาซาฮคิาวา่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ( Asahikawa Ramen Village ) โดยรวบรวมรา้นรา
เมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่นี้มรีา้นราเมง 8 รา้นมาอยูร่วมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืนหมูบ่า้น
ราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้น
แหง่นีใ้หส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย 

เทีย่ง อสิระล ิม้รสราเมนเลือ่งชือ่ ตามอธัยาศยั  หลากหลายเมนใูหท้า่นเลอืกทาน (ทา่นละ1,000เยน)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้เดนิทางสูส่วน สตัวอ์ะซาฮิ

ยามา่ Asahiyama Zoo  สวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาวา่ กลางเกาะฮอกไกโด 
ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนดิจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่
เหมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่ๆ  ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน ้าของเหลา่เพนกวนิ  และโดมแกว้
ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน   
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  จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ออิอน จัสโก ้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของ อาท ิขนม
โมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และหากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย  

ค า่   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาทา่นอสิระค า่ตามอธัยาศยั    
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม เมอืงบเิอะ - สวนดอกไมช้กิไิซโนะโอกะ  – บอ่น า้สฟ้ีา – เมอืงฟรุาโน ่– โทมติะฟารม์ – มติซุย
เอาทเ์ลท – ซปัโปโร    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ   ชมทุง่ดอกไมบ้นถนนสายพาโนรามา่ สวนชกิไิซ

โนะโอกะ (Shikisai no oka)  เนนิ 4 ฤด ูทีม่โีรลคงุและ โรลจัง หุน่ฟาง
ขนาดใหญ ่สญัลักษณ์ของสวน ชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับ
นักทอ่งเทีย่ว ชมดอกไมน้านาพันธุ ์รวมถงึดอกลาเวนเดอร ์และทุง่
ดอกไมห้ลากส ีทีไ่ดรั้บค านยิมและค าชมวา่จัดสวนไลส่ไีดส้วยงามทีส่ดุ 
ทีน่ีม่ซีอฟทค์รมีอรอ่ยๆใหไ้ดล้ ิม้ลองกันดว้ย  

  จากนัน้เดนิทางตอ่ ชมบอ่น ้ามหัศจรรย ์Blue pond ทีน่ ้าในบอ่เป็นสฟ้ีา 
ทีส่วยงามของน ้าในบอ่นีเ้กดิจากการสรา้งเขือ่นขึน้ในบรเิวณนัน้เพือ่ให ้
น ้าทัง้หมดถกูกักไวไ้มใ่หอ้อกจากบอ่จะไดป้้องกันการเกดิโคลนถลม่จาก
ภเูขาไฟ ความโดดเดน่ของสขีองแมน่ ้าทีเ่ป็นสฟ้ีาอมเขยีว เกดิขึน้จากแร่
โคบอลตน่ั์นเอง   

 เดนิทางสู ่เมอืงฟรูาโน จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม โทมติะ ฟารม์(Farm 
Tomita) ซึง่มวีวิทวิทัศทีส่วยงามจากฉากหลังเป็นภเูขาโทกะช(ิTokachi 
mountain)  ทุง่ดอกไมข้นาดตา่งๆ มอียูท่ั่วเมอืงฟรูาโน่(Furano) เป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีด่งึดดูผูค้นใหม้าชมความงดงามของทุง่ดอกไมแ้หง่นี้ 
หลังจากนัน้เดนิทางไปยัง มติซยุเอา์ทเล็ท “Mitsui Outlet” เพลดิเพลนิ
กับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับ โลก และแบรนดญ์ีป่นุ เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE,CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืก
ซือ้กระเป๋า BALLY, PRADA, GUCCI,DIESEL, TUMI, GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG 
HEUER, AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS,HOGAN ฯลฯ  

ค า่   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาทา่นอสิระค า่ตามอธัยาศยั    
 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLE SAPPORO หรอื TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรอื

เทยีบเทา่ 

  

วนัทีส่ ี ่ ผา่นชมหอนาฬกิาซปัโปโร- ศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ (ท าเนยีบอฐิแดง) - โอตาร ุ– 
คลองโอตาร ุ– ถนนซาไคมาจ ิ– นาฬกิาไอน า้- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานเป่าแกว้ –  
ซปัโปโร ช็อปป้ิง         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ผา่นชม“หอนาฬกิาโบราณ” สถาปัตยกรรมสไตลอ์เมรกิันตะวนัตก สรา้งขึน้ในปี 

1878 โดยมหาวทิยาลัยฮอกไกโด ทกุชัว่โมงเสยีงระฆงัยังคงดังกังวานบง่บอก
ความมชีวีติชวีาของชาวฮอกไกโด  

 น าชม ศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลังเกา่ (ท าเนยีบอฐิแดง) ศาลาวา่

การเมอืงฮอกไกโดหลังเกา่ตัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่เป็นสงา่ เป็นอาคารที่
กอ่สรา้งจากอฐิจงึเป็นทีรู่จั้กดดีว้ยชือ่เลน่ ‘ท าเนยีบอฐิแดง’ 
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น าท่านเดนิทางสู ่“เมอืงโอตารุ” หนึง่ในเมอืงโบราณ ทีเ่คยเป็นเมอืงท่าส าคัญทางตอนเหนือของญีปุ่่ น 
(ในสมัยกอ่นใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้ และท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่ จนไดช้ือ่วา่เป็น Wales of 
the North) ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตารุดว้ยการสรรสรา้งอย่างลงตัวในสไตลย์ุโรป
จากนั้นน าท่านเก็บภาพความประทับใจกับววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดังเก่าที่สะทอ้นบนผวิน ้าของ 
คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมทีด่นิแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัว) และ
ท่านยังสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่ก ดัดแปลงมาจากโกดังเมือ่สมัยก่อนไดอ้กี
ดว้ย  

เทีย่ง อสิระล ิม้อาหารทะเลสด ตามอธัยาศยั  หลากหลายเมนใูหท้า่นเลอืก
ทาน    

 ใหท้า่นเพลดิเพลนิ แตท่ีโ่อตารนุีเ้ป็นแหง่แรกและมนีาฬกิาไอน า้โบราณ
ทีย่ังใชก้ารไดด้ ีเป็นเอกลกัษณ์ตัง้อยูด่า้นหนา้ตกึกบัเสยีงเพลงจาก 
“พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี สง่เสยีงตอ้นรับทา่นตัง้แตก่า้วแรกทกุ ๆ 15 
นาท ีจากเสยีงระฆงัของหอนาฬกิาทีต่ัง้เดน่อยูห่นา้อาคารทีถ่กูสรา้งขึน้
นานนับศตวรรษคูก่ับเมอืงโอตาร ุทา่นจะไดช้มวธิกีารผลติกลอ่งดนตรแีละ
เลอืกซือ้กลอ่งดนตรหีลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรอืแมแ้ต่
ออกแบบกลอ่งดนตรขีองคณุเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก และตระการตา
กับ “โรงงานเป่าแกว้” ใหท้า่นชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยู่
ในโลกของจนิตนาการ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากแกว้เป่า ทีส่อ่ง
แสงแวววาวราวครสิตัลราคาแพง แตร่าคากลับยอ่มเยาหรอืจะเลอืกเป่า
แกว้ดว้ยฝีมอืของคณุเองโดยมผีูเ้ชีย่วชาญคอยชว่ยเหลอื  

 
 เดนิทางสูย่่านการคา้ ชอ้ปป้ิงทานูกโิคจอิสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครือ่งส าอาง, 

เสือ้ผา้แฟชั่น, กลอ้ง, เกมสแ์ละสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้ ช๊อปป้ิงที ่ซูซกูโิน่ รวบรวมรา้นคา้ต่าง ๆ 
มากมายกวา่ 200 รา้นคา้เอาไวท้ีน่ีท่ีเ่ดยีว เทีย่วไดต้ัง้แตห่ัวค า่ยันดกึ เพราะเป็นแหลง่ท่องเทีย่วส าหรับนัก

ทอ่งราตร ี  
 
 
 
 
 
 

 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLE SAPPORO หรอื TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งพรอ้ม ขาปยูักษ์ 3 ชนดิชือ่ดังของฮอกไกโด ปู

ทาราบะ ปขูน ปซูไูว และเซ็ทเครือ่งเคยีงสไตลญ์ีปุ่่ น    
 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLE SAPPORO หรอื TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรอื

เทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้     สนามบนิชโิตเซะ – ประเทศไทย (ดอนเมอืง)                      
   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะเพือ่ผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิและรับบัตรโดยสาร 

09.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิ  AIR Asia X (แอรเ์อเชยีเอ็กซ)์ เทีย่วบนิที ่XJ621 
15.10 น.  ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง... โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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หมายเหต ุ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษนี า้มนั ซึง่มกีารผนัผวนอยู่
ตลอดเวลา) สภาพทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิตย่งัคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิารและ
ค านงึถงึความตอ้งการ ,ความปลอดภยัและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั..... 

 
 
 

รหสั ก าหนดการเดนิทาง 
พฤษภาคม - ตลุาคม 2561 

ผูใ้หญ-่เด็ก 
(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

เด็กทารก  
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 

พกัเดีย่ว 

HNJS3.1 24 -28 พฤษภาคม 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.2 26 -30 พฤษภาคม 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.3 14 – 18 มถินุายน 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.4 21 – 25 มถินุายน 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.5 12 - 16 กรกฎาคม  34,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.6 19 - 23 กรกฎาคม  35,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.7 26 – 30 กรกฎาคม 35,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.8 2 – 6 สงิหาคม 35,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.9 16 – 20 สงิหาคม 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.10 23 – 27 สงิหาคม 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.11 6 – 10 กันยายน 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.12 20 – 24 กันยายน 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.13 4 - 8 ตลุาคม  32,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.14 18 – 22 ตลุาคม 32,900.- 7,000. - 7,900. - 

 
อัตราคา่บรกิารนีร้วม  
 ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ เสน้ทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทัศนาจร (ไป–กลับทัง้คณะ)  
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์
 โรงแรมทีพั่กตามระบ ุหรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่รถ-รับสง่ น าเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ านาญเสน้ทาง 
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 หัวหนา้ทัวร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม         
 คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์า่นละ 4,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น 

ซึง่ในกรณีนี ้ทางบรษัิทฯ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
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4. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ 
โดยบรษัิท ฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้  ทางบรษัิท ฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  ทัง้บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศ
ไทย 

5. มัคคเุทศกพ์นักงานและตวัแทนของบรษัิทฯไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
• กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 15,000  บาท  
• สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 
• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 16 - 30 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวมทา่นละ 20,000 บาท 
• แจง้ลว่งหนา้ 1- 15 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 %  
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ 

จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนื
ไดค้อื  
• คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วและอืน่ๆทา่นละ 10,000 บาท  

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่นัที ่1กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้
ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ)  
ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋ว
เครือ่งบนิขากลับ หรอือืน่ๆ สาหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่

(1) ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  
(2) สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่านักในประเทศ ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) (3) ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม 
และอืน่ๆ)  
(4) ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  
คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6  เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะ
สัน้ 
3. ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


