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เร ิม่ตน้เพยีง 32,499.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

  

GO2-ICN TG001 

HOKKAIDO ล ัน่ระฆงั 6D4N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์[XJ] 

 สนกุสนานกบักจิกรรมรปูแบบตา่งๆ มากมายภายใน คโิรโระ สกรีสีอรท์ 

 น ัง่กระเชา้ Gondola ขึน้สูย่อดเขาอาซาร ิเคาะระฆงัแหง่ความรกั 
 Snow Park, Snow Banana Boat, Mini Mobile, Snow Raft 

 เดนิชอ้ป เดนิชมิ เดนิชวิ คลองโอตาร ุทีแ่สนโรแมนตกิ 

 ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ไปกบัหลายรอ้ยรา้นคา้ใน ทานกุโิคจ ิซูซูกโินะ JR TOWER 

 พเิศษ !!! เมนูปู 3 ชนดิแบบไมอ่ ัน้ พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 

 บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด กบั Wi-Fi on Bus !! 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่02 - 07 เมษายน 62  32,499.- 

วนัที ่03 - 08 เมษายน 62 32,499.- 

วนัที ่04 - 09 เมษายน 62  32,499.- 

วนัที ่05 - 10 เมษายน 62  32,499.- 

วนัที ่09 - 14 เมษายน 62 [วนัหยุดสงกรานต]์ 34,499.- 

วนัที ่10 - 15 เมษายน 62 [วนัหยุดสงกรานต]์ 36,499.- 

วนัที ่11 - 16 เมษายน 62 [วนัหยุดสงกรานต]์ 36,499.- 

วนัที ่12 - 17 เมษายน 62 [วนัหยุดสงกรานต]์ 36,499.- 

วนัที ่13 - 18 เมษายน 62 [วนัหยุดสงกรานต]์ 36,499.- 

วนัที ่14 - 19 เมษายน 62  36,499.- 

วนัที ่18 - 23 เมษายน 62  33,499.- 

วนัที ่19 - 24 เมษายน 62  33,499.- 

วนัที ่25 - 30 เมษายน 62  33,499.- 

วนัที ่26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62  33,499.- 

 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 
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 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชโิตเซะ 
[XJ620 23.55-08.40+1] 

 

2 

สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ

- ภเูขาไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสีนํีา้ตาล- 
Kiroro Ski Resort – แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ

✈ 🍽 🍽 

KIRORO SKI 
RESORT 

HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ [♨] 

3 

กจิกรรม ลานสก ีKiroro Ski Resort - โอตาร ุ–  

คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้ค ิ
ตาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– รา้นจําหนา่ยของฝาก 
- บฟุเฟ่เมนปู ู3 ชนดิ 

🍽 อสิระ 🍽 

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เนนิแหง่พระพทุธเจา้ - ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง - 
MITSUI OUTLET PARK SAPPORO- 
โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ-ชอ้ปป้ิง JR TOWER 

🍽 อสิระ อสิระ 

SAPPORO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 
อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆภายใน

เมอืงซปัโปโร 🍽 อสิระ อสิระ 

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ621 09.55-15.10] 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง–สนามบนิชโิตเซะ 

20.00 น นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร ์

เอเชยี(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

[สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืน

มโีทษจบัปรบัได ้] 

23.55 น ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิไทยแอร ์

เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ620 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (ฟรน้ํีาหนักกระเป๋า 20 

กก./ทา่น และหากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

 

วนัที ่2 
สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ- ภเูขาไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสีนํีา้ตาล-

KIRORO SKI RESORT – แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และรับกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึเมืองตากอากาศทีม่ีชือ่เสยีง

แห่งหนึง่ของเกาะฮอกไก นําทา่นชม หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขา

นรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต ิShikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ทีเ่รียกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะทีน่ี่มีทัง้

บ่อโคลนและบ่อน้ํารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณทีม่ีควันรอ้นๆ พวยพุ่งข ึน้มาอยู่ตลอดเวลา 

และถอืเป็นแหลง่กําเนดิน้ําแร่และออนเซนทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสญัลักษณ์

เป็นยักษ์สแีดงตวัใหญ่ถอืตะบองคอยตอ้นรบัเป็นยักษ์ทีค่อยคุม้กนัภยัใหผู้ม้าเยอืนดงันัน้ทกุบรเิวณพืน้ทีข่องทีน่ี่

ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึหอ้งน้ําจะมป้ีายตา่งๆทีม่สีญัลกัษณ์รูปยักษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 
บา่ย จากนัน้นําทา่น ชมภเูขาไฟโชวะซนิซงั [ดา้นลา่ง] ซึง่มีอนุเสาวรียบ์ุรุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคลือ่นไหว

และการเกดิข ึน้มาใหม่ของภูเขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกดิจากการ

สัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี1946ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่

ปัจจุบันอยู่ในความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นที่

ระลกึ นําทา่นเขา้ชมฟารม์หมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาทีเ่พาะพันธุ์
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หมสีน้ํีาตาลทีม่ตีัง้แตเ่จา้หมตีวัเล็กๆไปจนถงึหมตีวัโตนอ้งหมทีีน่ี่ไม่ดรุา้ยเพราะหมทีีน่ี่ไดร้ับการดูแลและฝึกให ้

คุน้เคยกับคนท่านจะไดเ้ห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูของนอ้งหมีโชว์ลีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่

นักท่องเทีย่วสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทัง้หลายดว้ย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซึง่จะมีจุดจําหน่ายอาหารหมี 

จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ คโิรโระ สกรีสีอรท์ [KIRORO SKI RESORT] สกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ ที่

นักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมากนัอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะชว่งฤดูหนาวพื้นทีร่อบๆ รีสอรท์จะถูกปกคลุมไป

ดว้ยหมิะและเทอืกเขาสงูตํา่สลบักนั จนเกดิเป็นทวิทศันท์ีส่วยงาม  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KIRORO SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารคํา่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น ภายในโรงแรม 

วนัที ่3 กจิกรรม ลานสก ีKiroro Ski Resort - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่า

แกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– รา้นจําหนา่ยของฝาก - บฟุเฟ่เมนูป ู3 ชนดิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกพักผ่อนตามอัธยาศยัภายใน คโิรโระ สกรีสีอรท์ [Check out 11โมง] ไม่ว่าจะเดนิเล่น

ถา่ยรูป ชมทวิทศันท์ีส่วยงามรอบๆ รสีอรท์ หรอืจะแชอ่อนเซ็นตอนเชา้เพือ่ผวิพรรณและสขุภาพทีด่ ี 

หรอืเลอืกซือ้ Optional ทวัรเ์สรมิ ภายใน คโิรโระ สกรีสีอรท์  

1.น ัง่กระเชา้ Gondola เพือ่ข ึน้สูย่อดเขาอาซาร ิไปเคาะระฆงัแห่งความรักและชมววิทวิศนด์า้นบนทีส่วยงาม 

2.กจิกรรมทีอ่ยู่บรเิวณลานสก ีอาทเิชน่ Snow Park, Snow Banana Boat, Mini Mobile, Snow Raft 

(โดยกจิกรรมนี้ สามารถเล่นไดถ้งึประมาณกลางเดอืนเมษายน กจิกรรมเล่นหมิะ ณ ลานสก ีข ึน้อยู่กับสภาพ

อากาศ และ ความสงูของหมิะ) 

3.คปูองอาหารมลูคา่ 1500 เยน 

โดย Package กจิกรรมนี้ราคา 2,500 บาท ทา่นสามารถซือ้จากเมอืงไทย โดยแจง้มาพรอ้มการจองทวัรเ์ทา่นัน้ 
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กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ คโิรโระ สกรีสีอรท์  

[สําหรบัลกูคา้ทีซ่ือ้แพ็ตเกจเครือ่งเลน่จะมคีปูองอาหารกลางวนัรวมอยูใ่นแพ็กเกจ] 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเป็นเมอืงทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร นําทา่นชม คลองโอตารุ ทีม่ีความยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ 

คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บ

ไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือีกครึง่หนึง่ไว ้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร

หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิชม นาฬกิาไอนํา้โบราณ สไตลอ์ังกฤษทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิา

นี้จะพ่นไอน้ํา มเีสยีงดนตรีดังข ึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมือนกับนาฬกิาไอน้ําอีกเรือนทีแ่คนาดา พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัว

อาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถอืเป็นสถานทีส่ําคัญทางประวัตศิาสตร์ของเมือง โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมี

ชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่

ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที่

มีชือ่เสยีงและเก่าแก่ทีส่ดุ โดยก่อตัง้ข ึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่ีอยู่มากมาย และผลงานที่มี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชือ่ดัง 

คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัน้นําท่านแวะซือ้ของฝากที ่รา้นจําหนา่ยของ

ฝากของทีร่ะลกึ ทีอ่ยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซัปโปโร่ ภายในมีสนิคา้ลดราคามากมาย ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้

สนิคา้ภายในรา้น ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงซปัโปโร ่นําท่านเดนิทางสูแ่หล่ง ชอ้ปป้ิง

ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ทีเ่ปิดใหบ้รกิารยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนี้คอืการสรา้ง

หลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหมิะเขา้ ก็สามารถมาเดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ 

นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาวประมาณ1กโิลเมตรสว่นสนิคา้ก็มีทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้

แบรนดด์ังอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และทีจ่ะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คอืรา้น Daiso ที่

ทกุอย่างราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donkiทีม่ขีายทกุอย่างตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้าไปถงึเครือ่งสาํอางคใ์นราคา

ทีถ่กูจนน่าตกใจหรอืถา้เดนิจนหมดแรงทีน่ี่ก็มรีา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย ไดเ้วลาอันสมควร

พาท่านเดนิทางสูร่า้นอาหาร ใหท้่านไดอ้ิม่อร่อยกับอาหารมื้อพเิศษบุฟเฟ่ป้ิงย่างขาปูยักษ์ แบบไม่อัน้พรอ้ม

น้ําจิม้รสเด็ด!! 
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คํา่  บรกิารอาหารกลางคํา่ ณ รา้นอาหาร ** พเิศษสดุๆ กบัเมนป้ิูงยา่งพรอ้มป ู3 ชนดิ  แบบไมอ่ ัน้ ** 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ เนนิแหง่พระพทุธเจา้-ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง- MITSUI OUTLET PARK SAPPORO-โรงงานช็อค

โกแลตอชิยิะ-ชอ้ปป้ิง JR TOWER 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เนนิแห่งพระพุทธเจา้ หรอื Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร่ ที่

ถกูออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนกิชือ่ดังชาวญีปุ่่ น พระพุทธรูปมคีวามสงูถงึ 13.5 เมตร และมน้ํีาหนักมากถงึ 

1500 ตัน ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูรอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดู

หนาวกอ้จะรูส้กึไดถ้งึความงดงามของหมิะทีข่าวโพลน นับไดว้่าเป็นอกีหนึ่งสถานที่ๆ เรยีกไดว้่าเป็น Unseen Hokkaido 

เลยทเีดยีว  หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดซปัโปโรโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ย

รา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร(Sapporo’s Central 

Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมือง รา้นคา้ต่างๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ 

เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม 

และมันฝรั่งตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสมไม่แพงมากนัก  

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet 

mall ขนาดใหญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทีเ่มอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทาง

ทีไ่ปยัง สนามบนิชโิตเซ่ เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 

รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ทีน่ั่ง และรา้นจําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จาก

ฟารม์ทอ้งถิน่ประจําฮอกไกโด จากนัน้นําท่านแวะซือ้ของฝากที ่โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหล่งผลติช็อค

โกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้งข ึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ี

ชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี้คอื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายว่า ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ท่านสามารถ

เลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่า่นรักทาน หรอืว่าซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นได ้ไดเ้วลาอันสมควรนําท่าน

เดนิทางกลบัสูเ่มอืงซปัโปโร นําทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ที ่เครือ่งสาํอาง JR TOWER แหล่งทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้
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ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง เชน่ รา้น BIC CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้า

และอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่นอืน่ๆ อีกมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 

ของตกึ ESTA ยังม ีพพิธิภณัฑร์าเมน เป็นแหล่งรวมราเมนชือ่ดังทั่วทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันทีน่ี่ ให ้

นักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบราเมนไดล้ ิม้รสชมิราเมนจากเมอืงตา่งๆ ไดอ้ย่างจุใจ 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั JR TOWER  

 
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที5่ อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆภายในเมอืงซปัโปโร 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 ใหท้า่นได ้อสิระชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ในเมอืงซปัโปโร แหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้

มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ หา้งปารโ์ก,้ หา้งมซุิโกช ิทีเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์งัของญีปุ่่ น 

หรอืจะเป็นรา้น 100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่ ย่านชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของ

รา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ DONKY เปิด 24 ชม, รา้น ABC,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI 

ขายยาและเครือ่งสาํอาง ยา่นซูซูกโินะ เป็นย่านบันเทงิทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโดซซูกูโินะเต็มไปดว้ยรา้นคา้

5,000รา้นและรา้นอาหารแสงไฟนีออนเรยีงรายในเวลากลางคนืและถอืเป็นยา่นทีค่กึคกัและมชีวีติชวีาทีส่ดุของ

เมอืงซปัโปโรอกีดว้ย โดยอยู่ถดัลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ 

Susukino ในเวลาคํา่คนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆในย่านนีจ้ะเปิดไฟประชนักนัสสีนัละลานตาดงึดดู

ลกูคา้กนัเต็มทีร่อบๆบรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรทีัง้ไนตค์ลบั บาร ์คาราโอ

เกะรวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอยบางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงาน

ออกมาเรยีกลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมดย่านซซูกูโินะมกัจะมชีือ่เรยีกทีรู่จ้ัก

กนัดใีนหมู่คนไทยและนักทอ่งเทีย่ว “ตรอกราเมน” เป็นตรอกทีม่ชีือ่เสยีง เพราะบรเิวณนี้มรีา้นราเมนใหเ้ลอืก

ทานกนัมากมาย ไม่วา่จะเป็น มโิสะราเมน ชโิอะราเมน เคอรร์ีร่าเมน เป็นตน้ โดยมรีาคาเริม่ตน้เพยีงชามละ 

750 เยนเทา่นัน้ ตกึ JR TOWER แหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง 

เชน่ รา้น BIC CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น 

UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่นอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตกึ ESTA ยังม ีศนูยร์วมราเมน 

เป็นแหลง่รวม ราเมนชือ่ดงัทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกนัทีน่ี่ ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบราเมนไดล้ ิม้รสชมิ

ราเมนจากเมอืงตา่งๆ ไดอ้ย่างจุใจ 

หรอืเลอืกอสิะทอ่งเทีย่วตามสถานตา่งๆทีน่่าสนใจ ภายในเมอืงซปัโปโร ่

ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร ่ ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง หอนาฬกิาซปัโปโร ่

โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร ่ สวนสาธาราณะโอโดรปิารค์ โรงงานซ็อกโกแลต 

TV TOWER  ตรอกราเมน ศาลเจา้ฮอกไกโด 

* เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ * 

 
 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที6่ สนามบนิชนิชโิตเซะ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (หรอื SETBOX) 

06.00 น. ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิชนิชโิตเสะ 

07.00 น. ถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ ทําการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621 

[บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

************************************************** 
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โปรแกรม : HOKKAIDO ล ัน่ระฆงั 6D4N BY XJ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

02-07 เมษายน 62 32,499 32,499 32,499 31,499 17,499 8,900 

03-08 เมษายน 62 32,499 32,499 32,499 31,499 17,499 8,900 

04-09 เมษายน 62 32,499 32,499 32,499 31,499 17,499 8,900 

05-10 เมษายน 62 32,499 32,499 32,499 31,499 17,499 8,900 

09-14 เมษายน 62 34,499 34,499 34,499 33,499 17,499 8,900 

10-15 เมษายน 62 36,499 36,499 36,499 35,499 17,399 8,900 

11-16 เมษายน 62 36,499 36,499 36,499 35,499 17,399 8,900 

12-17 เมษายน 62 36,499 36,499 36,499 35,499 17,399 8,900 

13-18 เมษายน 62 36,499 36,499 36,499 35,499 17,399 8,900 

14-19 เมษายน 62 36,499 36,499 36,499 35,499 17,399 8,900 

18-23 เมษายน 62 33,499 33,499 33,499 32,499 17,899 8,900 

19-24 เมษายน 62 33,499 33,499 33,499 32,499 17,899 8,900 

25-30 เมษายน 62 33,499 33,499 33,499 32,499 17,899 8,900 

26 เม.ย.-01 พ.ค.62 33,499 33,499 33,499 32,499 17,899 8,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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** ลกูคา้ท ีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดงันี้. 

1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิดงันี ้

-Quiet Zone Legroom Seat เพิม่ 1,800 บาทตอ่เทีย่ว // Quiet Zone Seat เพิม่ 600 บาทตอ่เทีย่ว 

-Legroom Seat เพิม่ 1,700 บาทตอ่เทีย่ว (เฉพาะทีน่ั่งแถวที ่15, 16, 17)  

-Legroom Seat เพิม่ 1,600 บาทตอ่เทีย่ว (เฉพาะทีน่ั่งแถวที ่34, 35) 

**Legroom Seat บรเิวณ EXIT SEAT ไม่อนุญาตให ้เด็กอายกุว่า 15 ปี, ผูใ้หญ่อายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น่ัง** 

-Baby Bassinet เพิม่ 1,600 ตอ่เทีย่ว (ตะกรา้เด็กสาํหรับทารก) โดยผูโ้ดยสาร 1 ทา่นตอ้งเลอืกซือ้ทีน่ั่ง Legroom Seat 

1.2.ทางแอรเ์อเชยีมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่กรุณาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วัน จองทวัร.์.อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

-ซือ้เพิม่ 5 กโิลกรัม เป็น 25 กโิลกรัม เพีม่ 350 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่ 10 กโิลกรัม เป็น 30 กโิลกรัม เพิม่ 550 บาท ตอ่เทีย่ว  

-ซือ้เพิม่ 20 กโิลกรัม เป็น 40 กโิลกรัม เพิม่ 1,490 บาท ตอ่เทีย่ว 

1.3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่ สมัภาระเป็นคา่อุปกรณ์กฬีาเพิม่เตมิ 

“แยกจากคา่สมัภาระ” ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

-ซือ้เพิม่ 20 กโิลกรัม 900 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่ 25 กโิลกรัม 1,150 บาท ตอ่เทีย่ว  

-ซือ้เพิม่ 30 กโิลกรัม 1,250 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่40 กโิลกรัม 1,550 บาท ตอ่เทีย่ว 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับซือ้น้ําหนักเพิม่หลงัจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มน้ํีาหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่ 

หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิกาํหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง*** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
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** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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