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วันท่ี การเดินทาง โปรแกรมการเดินทาง อาหาร ที่พัก 

1 XJ620 สนามบินดอนเมือง     

2 BUS สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) -  หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิ
ยาม่า– อิออน – เมืองอาซาฮิคาวา     

เช้า: บนเครื่อง (1) 
กลางวัน: ราเมน 1,000¥ (2) 
เย็น : อิสระอาหารค่่า   

ASAHIKAWA 
HOTEL  

หริอเทียบเท่า 

3 BUS เมืองบิเอะ - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ  – บ่อน ่าสีฟ้า – ฟุราโน่ – 
โทมิตะฟาร์ม – มิตซุยเอาท์เลท – ซัปโปโร  

เช้า: โรงแรม(3) 
กลางวัน: ณ ภัตตาคาร (4) 
เย็น : อิสระอาหารค่่า   

TMARK CITY 
HOTEL  

หริอเทียบเท่า 

4 BUS ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโรและศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า 
(ท่าเนียบอิฐแดง)  - โอตารุ - คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ - 
นาฬิกาไอน ่า- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว- ซัปโปโรช็

เช้า: โรงแรม(5) 
กลางวัน: อิสระโอตาร ุ
เย็น : บุฟเฟต์ยากินิคุปู3ชนิด(6) 
 

TMARK CITY 
HOTEL  

หริอเทียบเท่า 
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อปปิ้ง 

5 XJ621 สนามบินชิโตเซะ(ฮอกไกโด) - สนามบินดอนเมือง   เช้า: โรงแรม(7)  

 
รายละเอียดโปรแกรม 

วันแรก      สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย  

21.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X  
 เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ่านวยความสะดวกในการขึ นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะน่าการเดินทาง)  
23.55 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X เที่ยวบินท่ี XJ620  

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง สนามบนิชิโตเซะ(ฮอกไกโด) -  หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิคาวา – อิออน – เมืองอาซาฮิคาวา                                         

08.40 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับ
กระเป๋าและท่าภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...       ***ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ ***  

  จากนั นน่าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ รับอากาศบริสุทธ์ิ ณ เมืองตากอากาศขึ นช่ือแห่งเกาะฮอกไกโด 
  เดินทางสู่ อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ( Asahikawa Ramen Village ) โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาว่านี มี

ร้านราเมง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัด
แสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี ให้ส่าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย 

เท่ียง อิสระลิ้มรสราเมนเลื่องชื่อ ตามอธัยาศัย  หลากหลายเมนูให้ท่านเลือกทาน (ท่านละ1,000เยน)    
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 จากนั นเดินทางสูส่วนสตัว์อะซาฮยิาม่า Asahiyama Zoo  สวนสัตว์ท่ีมีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด 
ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสตัว์แห่งอื่นๆ  ไฮไลท์ 
ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน ่าของเหล่าเพนกวิน  และโดมแก้วขนาดเล็กท่ีอยูต่รงกลางของโซนหมีขั วโลกและหมาปา่ ผู้เข้าชมจะ
มองเห็นได้อยา่งชัดเจน   

 
 
 
 
 
 
 
  

จากนั นน่าท่าน ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อิออน จัสโก้  ให้ท่านได้เลือกซื อของ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และหากท่านใด
หลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื อได้ที่นี่ได้เลย  

ค่ า   เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาท่านอิสระค่ าตามอัธยาศัย    
  น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม เมืองบิเอะ - สวนดอกไม้ชกิิไซโนะโอกะ  – บ่อน้ าสีฟ้า – เมืองฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – มิตซุยเอาท์เลท – ซัปโปโร    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสู่เมืองบิเอะ   ชมทุ่งดอกไม้บนถนนสายพาโนรามา่ สวนชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no 

oka)  เนิน 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและ โรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะ
คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี ที่
ได้รับค่านิยมและค่าชมว่าจัดสวนไล่สไีดส้วยงามที่สดุ ที่น่ีมีซอฟท์ครมีอร่อยๆใหไ้ดล้ิ มลองกัน
ด้วย  

  จากนั นเดินทางต่อ ชมบ่อน ่ามหัศจรรย์ Blue pond ที่น ่าในบ่อเป็นสีฟ้า ที่สวยงามของน ่าในบ่อ
นี เกิดจากการสรา้งเขื่อนขึ นในบริเวณนั นเพื่อให้น ่าทั งหมดถูกกักไวไ้ม่ให้ออกจากบ่อจะได้ป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟ ความโดด
เด่นของสีของแม่น ่าที่เป็นสีฟ้าอมเขียว เกิดขึ นจากแร่โคบอลต์นั่นเอง   

 เดินทางสู่ เมืองฟูราโน จากนั นน่าท่านเที่ยวชม โทมิตะ ฟาร์ม(Farm Tomita) ซึ่งมีวิวทิวทัศท่ี
สวยงามจากฉากหลังเป็นภเูขาโทกะชิ(Tokachi mountain)  ทุ่งดอกไม้ขนาดตา่งๆ มีอยู่ทั่วเมือง
ฟูราโน่(Furano) เป็นแหล่งท่องเทีย่วท่ีดึงดูดผูค้นให้มาชมความงดงามของทุ่งดอกไม้แห่งนี  
หลังจากนั นเดินทางไปยัง มิตซยุเอา์ทเล็ท “Mitsui Outlet” เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบ
รนด์ดังระดับ โลก และแบรนดญ์ี่ปนุ เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE,CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื อกระเป๋า BALLY, PRADA, 
GUCCI,DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดเูครื่องประดับ และนาฬิกาหรู
อย่าง TAG HEUER, AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้า
แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,HOGAN ฯลฯ  
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ค่ า   เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาท่านอิสระค่ าตามอัธยาศัย    
 
 น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 
  

วันทีส่ี ่ ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ท าเนียบอิฐแดง) - โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – 
นาฬิกาไอน้ า- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว –  ซัปโปโร ช็อปปิ้ง         

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ผ่านชม“หอนาฬิกาโบราณ” สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก สร้างขึ นในปี 1878 โดย

มหาวิทยาลยัฮอกไกโด ทุกช่ัวโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด  
 น่าชม ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ท่าเนียบอิฐแดง) ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่าตั งอยูอ่ย่าง

โดดเด่นเป็นสง่า เป็นอาคารที่ก่อสร้างจากอิฐจึงเป็นที่รู้จักดดี้วยชื่อเล่น ‘ท่าเนียบอิฐแดง’ 
น่าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าส่าคัญทางตอน
เหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และท่าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์
ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุ
ด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรปจากนั นน่าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุด
แสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน ่าของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื อสินค้าพื นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูก ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย  

เท่ียง อิสระลิ้มอาหารทะเลสด ตามอัธยาศัย  หลากหลายเมนูให้ท่านเลอืกทาน    
 ให้ท่านเพลิดเพลิน แต่ที่โอตารุนี เป็นแห่งแรกและมีนาฬกิาไอน้ าโบราณที่ยังใช้การได้ดี เป็น

เอกลักษณต์ั งอยู่ด้านหน้าตึกกับเสยีงเพลงจาก “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” ส่งเสียงต้อนรับท่าน
ตั งแต่ก้าวแรกทุก ๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาท่ีตั งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ น
นานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื อกล่องดนตรี
หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ นเดียวใน
โลก และตระการตากับ “โรงงานเป่าแก้ว” ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ใน
โลกของจินตนาการ พร้อมทั งเลือกซื อผลิตภณัฑ์จากแก้วเป่า ท่ีส่องแสงแวววาวราวครสิตลัราคา
แพง แต่ราคากลับย่อมเยาหรือจะเลือกเป่าแก้วด้วยฝีมือของคุณเองโดยมผีู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ  

 
 เดินทางสู่ย่านการค้า ช้อปปิ้งทานูกิโคจิอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

เครื่องส่าอาง, เสื อผ้าแฟช่ัน, กล้อง, เกมส์และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนั น ช๊อปปิ้งที่ ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 
ร้านค้าเอาไว้ท่ีนี่ท่ีเดียว เท่ียวได้ตั งแต่หัวค่่ายันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่าหรับนักท่องราตรี   
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 ได้เวลาอันสมควรน่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า  

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างพร้อม ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ท
เครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น    

 
 น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห่้า     สนามบนิชิโตเซะ – ประเทศไทย (ดอนเมือง)                         

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
สมควรแกเ่วลา น่าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะเพื่อผ่านขั นตอนการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร 

09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน  AIR Asia X (แอร์เอเชียเอ็กซ์) เที่ยวบินท่ี XJ621 
15.10 น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง... โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการ
บิน (โดยเฉพาะภาษีน้ ามัน ซ่ึงมกีารผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ
และค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชนข์องลกูค้าเป็นส าคัญ..... 

 

รหัส ก าหนดการเดินทาง 
พฤษภาคม - ตุลาคม 2561 

ผู้ใหญ่-เด็ก 
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

เด็กทารก  
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

พักเด่ียว 

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 มิถุนายน 29,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.4 21 – 25 มิถุนายน 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 สิงหาคม 35,900.- 7,000. - 7,900. - 

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

HNJS3.10 23 – 27 สิงหาคม 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 ตุลาคม  32,900.- 7,000. - 7,900. - 

HNJS3.14 18 – 22 ตุลาคม 32,900.- 7,000. - 7,900. - 
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อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางทีร่ะบุในโปรแกรม ชั นทัศนาจร (ไป–กลับทั งคณะ)  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร ์
 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดยีวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 ค่ารถ-รับส่ง น่าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับท่ีช่านาญเส้นทาง 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 หัวหน้าทัวร์ คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม         
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพกั  
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบรษิัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 
 ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไมส่ามารถท่ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี  ทางบริษัทฯ หรือ

จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ่าเป็นสดุวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆใน

กรณีที่สญูหายสูญเสยีหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสดุวิสยับางประการเช่น การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล ต่างๆ 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากไดส้่ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นท่ี
เรียบร้อย  แต่อย่างไรกต็ามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค่านงึถึงความสะดวกของผู้เดินทางเปน็ส่าคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน่าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสยี หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านไดไ้ม่ว่าทั งหมดหรือ
บางส่วน  ทั งบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ่าพัก
อยู่ในประเทศไทย 

5. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มสีิทธ์ิในการให้ค่าสัญญาใดๆทั งสิ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ่านาจของบริษัทฯ 
ก่ากับเท่านั น 

6. เมื่อท่านได้ช่าระเงินมดัจ่าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช่าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช่าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้ระบุไวโ้ดยทั งหมด  

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 15,000  บาท  

 ส่วนท่ีเหลือช่าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ
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กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ่าทั งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามดัจ่าตั๋วท่านละ 10,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าด่าเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท 

 แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดนิทาง หักค่าด่าเนินการต่างๆ รวม 100 %  

 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท่าการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจา่ตั๋วและอื่นๆท่านละ 10,000 บาท  
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง 
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บงัคับตั งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั น จะต้องผา่นการพิจารณา
จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ทีย่ื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)  
ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีน่่ามา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับ
รายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 

(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  
(2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บัตรเครดติ เป็นต้น) (3) ช่ือ ที่อยู่ 
และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)  
(4) ก่าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ่านักในประเทศญี่ปุ่น  
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส่าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน 
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท่าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคณุสมบัติการพ่านักระยะสั น 
3. ในขั นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ่านักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ 
 


