
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางวันที ่29 มิถุนา  - 4 กรกฎา 2560 

1. ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอรแ์ละดอกไม ้5 สีท่ี โทมิตะฟารม์ 

2. ชมกรรมวธีิการผลิตชีสชื่อดงัของญ่ีปุ่นท่ี โรงงานชีสฟุราโนะ 

3. สกัการะขอพรเป็นสิริมงคลท่ี ศาลเจา้ฮอกไกโด 

4. ช็อปป้ิงของฝากมากมายท่ี ทานุกิโคจ ิ

5. อ่ิมอร่อยกบัเมนูพิเศษ **ขาปูยกัษส์ามชนิดกินไม่อัน้** 

6. บินสบายๆ กบั สายการบินไทย น ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโล พรอ้มเสิรฟ์อาหาร 

 

พาท่านบินลดัฟ้าไปดินแดนพระอาทิตย ์ท่ี ฮอกไกโดชมทุ่งดอกไมฟุ้ราโนะชอ้ปป้ิงทานุกิโคจิ

กินขาปูยกัษ ์พรอ้มเบียรไ์ม่อั้น! ฟรี WIFI ตลอดการเดินทาง 

 

ราคาเริ่มเพียง.. 



 

 

 

21.00 น. พร้อมกันที่ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2  เคาน์เตอร์ D  สายการบิน

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

ด้านเอกสารและสัมภาระ 

23.45 น ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 670  

  **พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง** 

 
 

 

08:30 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

 พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ มีอายุน้อยที่สุดใน

ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันยังคงมีควันกํามะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขาไฟแห่ง

นี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับภูเขาไฟโชวะ ตามอัธยาศัย   

 

 

 

  

พาท่านเดินเท้ามายัง สถานีขึ้นกระเช้าอุสึซัง เป็นทางเชื่อมต่อไปยังบริเวณที่ใกล้

กับยอดภูเขาไฟอุสุ ซึ่งมีการปะทุครั้งล่าสุดเมื่อปี 2000 จากจุดนั้น ทางซ้าย จะเป็น

จุดทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ หากเลี๊ยวไปทางขวา 

เดินไประยะทางประมาณ 10นาที ตามทางก็จะเจอ ปากปล่องภูเขาไฟ เป็น

ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ท่านได้สัมผัส 

  ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านมายังที่พัก

  แช่ออนเซ็นตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพผิวที่ดี 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร** Kamameshi "Yoshida-ya"** 

  (11:00-14:00) 

วนัที่หน่ึง   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

วนัที่สอง    สนามบินชิโตเสะ – ถ่ายรูปภูเขาไฟโชวะ – ข้ึนกระเชา้อุสึ –ชมหมีสีน ้าตาล – แชอ่อนเซ็น 



 

 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก **เมนูบุฟเฟ่นานาชาต*ิ* 

โรงแรม  Toya Tohantei Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

สาย  พาท่านมา เมืองโอตาร ุเป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนือของซัปโปโร มีการอนุรักษ์พื้นที่คลองไว้อย่างสวยงาม โอตารุทําหน้าที่เป็น

ท่าเรอืขนส่งสินค้า และท่าประมงที่สําคัญ อาคารต่างๆของเมืองยังคงเป็นโกดังเก่า 

อดีตอาคารสํานักงานของบริษัทชิ้ปปิ้ง และการค้า จุดเด่นของเมืองนี้คือความโร

แมนติกค่ะ ทีเขาจะมีคลองโอตาร ุคลองเล็กๆ ที่ไหลเลียบโกดังสินค้าแบบเก่า

เสน่ห์ของโอตารุนั้นคือความน่ารัก ร้านรวงต่างๆก็นําโกดังเก่ามาทําเป็น

ร้านอาหาร ร้านของฝากไอเดียเก๋ พาท่านเดินเท้าไปตาม ถนนซาไกมาจ ิ 

 

วนัที่สาม ชมคลองโอตารุ –พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร–ีโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – รา้นดิวตี้ ฟร ี– ชอ้ปป้ิงหา้งอิออน 



 

 

  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร ีร้านนี้มีชื่อว่า Otaru Orgel Emporium ที่นี่เป็นแหล่ง

รวบรวมกล่องดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 

ชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง และโครงสร้างภายในทําด้วยไม้ สร้างขึ้นในปี 

1910 โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนใน

ปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่มีอายุร้อยกว่าปีที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น

เลยก็ว่าได้ โรงงานช้อคโกแลตอิชิยะ เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัท

ช็อกโกแลตของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบริษัท  Shiroi Koibito Cookies ที่

กลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของฮอกไกโดไปแล้ว เป็นคุกกี้วานิลลาสอดไส้ด้วยไวท์

ช็อคโกแลต และมิลค์ช็อคโกแลตอร่อยมากๆ ภายในบริเวณสวนสนุกประกอบด้วย 

ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้อมจําหน่าย

ช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ผู้เข้าชมสามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุ้กกี้ได ้

             

  ดิวตี้ฟร ีพาท่านไปช้อปปิ้งเครื่องสําอาง อาหารเสริม ยอดนิยม น้ําหอมสกินแคร์

และเครื่องสําอาง แล้วเกี่ยวกับแฟชั่นต่างๆ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย และ  

ห้างอิออน  เป็นห้างสรรพสินค้า ชั้นนํา มีท้ังเครื่องอุปโภคบริโภค  ให้ท่านได้

เลือกซื้อของกิน ของใช้เครื่องสําอางค์ ตามอัธยาศัย      

เที่ยง   อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย **เซทเมนูญี่ปุ่น** 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา **เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์บุฟเฟ่+เบียร์ไม่อั้น** 

วนัที่สี่    อิสระ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 



 

 

 

โรงแรม ANA HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

สาย หลังจากรับประทานอาหารเช้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งที่

ซัปโปโรตามอัธยาศัย  จากโรงแรม ANA HOLIDAY INN SUSUKINO สามารถ

เดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ออกจากโรงแรม เลี๊ยวซ้าย ตรงไปตลอดทางก็จะ

เจอ ทานูกิโคจิ ในระแวกใกล้ๆ กันนี้เอง มีสวนโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร  ที่ว่า

การเก่า หรือ ตลาดปลานิโจ แหล่งอาหารสดๆ รสเลิศ  หรือถ้าท่านไหน อยากจะนั่ง

รถลางชมเมืองซัปโปโร ก็สามารถ นั่งได้เช่นกัน จะมีเส้นในและเส้นนอก ราคาอยู่

ที่ 170 เยนเท่านั้นเอง เราจะแจกแผนที ่ให้ท่านเดินทางได้อย่างสนุกและอิสระมาก

ยิ่งขึ้น 

 หากท่านต้องการที่จะนั่งรถลางชมเมือง จะมีวิ่งเส้นในแล้ว รอบนอก โดยค่าโดยสาร

จะอยู่ที่ 170 เยนเท่านั้นเอง **เน่ืองจาก ไม่มีการใช้รถบัส ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งและเดินทางเอง

ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานาทีทองในการเดินเที่ยวของท่านให้ท่านได้อิสระ รับประทาน

อาหารตามอัธยาศัย** 

เที่ยง อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

ค่ํา  อิสระ รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 

โรงแรม ANA HOLIDAY INN หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกัน 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

สาย เมืองฟูราโน ่(Furano) ตั้งอยู่ใจกลาง   ภูมิภาคฮอกไกโด มีภูมิทัศน์แบบชนบท

ที่งดงาม ในเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และ

ในช่วงฤดูหนาวเมืองแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นที่นิยมสําหรับเล่นสกีลาเวนเดอร์ที่ปลูกใน

เขต Furano นั้นจะแบ่งได้ใหญ่ๆ เป็น 4 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะบานเร็ว-ช้าแตกต่าง

กันไป 

จากนั้นนําท่านสู ่โทมิตะฟาร์ม (Farm Tomita) เป็นฟาร์มลาเวนเดอร์แห่งแรกของ

เมืองฟุราโนะ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเกาะฮอกไกโด พื้นที่ในฟาร์มโทมิตะถูกแบ่ง

วนัที่หา้ ซปัโปโร – ฟุราโนะ – โทมิตะ ฟารม์ – ชีสฟุราโนะ – ศาลเจา้ฮอกไกโด - ซปัโปโร  



 

 

ออกเป็น 6 ส่วนที่สวยงามไม่แพ้กัน อย่างในส่วนแรกที่พบเมื่อก้าวเข้ามาถึงในตัว

ฟาร์มก็คือแปลงดอกไม้สีสันจัดจ้านปลูกสลับแถวเรียงรายกัน ซึ่งส่วนนี้มีชื่อ

เรียกว่า Hanabito Field มีท้ังดอกแคลิฟอร์เนียป๊อบปี้ ดอกไม้ประเภทดาวเรืองและอีก

หลากหลายชนิด ส่วนถัดมาที่อยู่ข้างกัน คือ ส่วน Sakiwai Field ซึ่งเป็นส่วนที่เต็มไป

ด้วยดอกลาเวนเดอร์สีม่วงทั้งหมด ปลูกต้นลาเวนเดอร์สี่สายพันธุ์ที่ต่างแข่งกันส่ง

กลิ่นหอมอ่อนๆมาแตะจมูก  จุดเริ่มต้นของฟาร์มโทมิตะคือ Traditional Lavender 

Garden มีลักษณะเป็นเนินสูงสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้ถึงด้านบน และส่วนที่

ฟาร์มตั้งให้เป็นจุดเด่นท่ีสุด ก็คือแปลง Irdori Field แปลงนี้ตั้งใจปลูกให้มีดอกไม้

ทั้งหมด 7 ส ี7 สายพันธุ์ เรียงกันเป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุ้งที่สวยงาม

ตัดกับท้องฟ้าสีสดใสของหน้าร้อนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ฟาร์มโทมิตะยังมี

ผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ให้นักท่องเท่ียวอย่างเราได้ลิ้มลอง ทั้งของใช้จําพวก

น้ําหอม สบู่ ดอกลาเวนเดอร์แห้ง หรือของกินอย่างน้ํากลิ่นลาเวนเดอร์ พุดดิ้ง และ

ที่พลาดไม่ได้คือ ไอศครีมลาเวนเดอร์ ที่ความหอมหวานจะช่วยดับร้อนได้เป็นอย่าง

ดี รวมถึงของที่ระลึกอื่นๆ อีกด้วย 

  จากนั้นพาท่านเข้าชม โรงงานชีสฟุราโนะ (Furano Cheese Factory) ให้

ท่านได้เข้าชมขั้นตอนการผลิตชีสท้องถิ่น คาเมมเบิร์ท  ผ่านทางกระจก และ

สามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษ คือ ชีสสีดํา ที่ทํา

จากหมึกของปลาหมึก นอกจากโรงงานผลิตชีสแล้ว ยังมีโรงงานไอศครีม โรง

งานพิซซ่า ซึ่งสามารถเข้าร่วมทําเวิร์คช้อปในการผลิตเนย ไอศครีม ขนมปัง และ

ชีสได้อีกด้วย   

***หมายเหตุ จํานวนของดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่โทมิตะฟาร์ม จะบานมากน้อย

แค่ไหน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีด้วย** 

ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโต

ประจําเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่ม 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เซทเมนูอาหารญี่ปุ่น** 

ค่ํา   อิสระ รับประทานอาหารค่ํา  

โรงแรม ANA HOLIDAY INN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 
วนัที่หก สนามบินชิโตะเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า **เมนูแซนวิส หรืออาหารกล่อง** 

10:30 น. ออกจากสนามบินชิโตะเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เวย์   

  เท่ียวบินที่ TG 671  **พร้อมเสริฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

15:30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

  ไม่รู้ลืม  

------------------------------------------------------ 

**โปรแกรมทัวร์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การจลาจลและการเมือง** 

 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***** 

อัตราค่าบริการ 

 

วันเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 

2ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 

12 ปี พักกับ

ผู้ใหญ่ 1ท่าน 

เด็กอายุตํากวา่ 12ปี 

พักกับผู้ใหญ2่ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตํากว่า 

12ปี พักกับผู้ใหญ่

2ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 

29 มิย.- 4 กรกฎา 

2560 
50,900.- 50,900.- 50,900.- 48,900.- 15,000.- 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  **  

**อัตราค่าบริการ สงวนสิทธิ์สําหรับผู้ถือสัญชาติไทยพาสปอร์ตไทยเท่านั้น* 

ชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนการทําการจอง 
**กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่ทําการจอง หากมรการยกเลิกภายหลัง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาชําระ 45 วันก่อนการเดินทาง 

* หมายเหตุบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน ซึ่งมีการผัน ผวนอยู่ตลอดเวลา  )สภาพทางการเมืองภัย

ทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความต้องการ , ความปลอดภัยและประโยชน์

ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป -กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 



 

 

1.ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับท่านที่ถือต่าง

ด้าว 

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3.ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 

4.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

5.ค่าทิปไกด์และเจา้หน้าที่คนรถ 600เยน/ท่าน/วัน 

หมายเหต ุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบ

ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3.เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึงหลังจากได้สํารองที่น่ังบนเครื่องและ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจ

คนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ หรืเอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

แล้ว ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   รวมทั้งบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่

กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พําพักอยู่ใน

ประเทศไทย 

5.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่าน้ัน 

6.เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  

เงื่อนไขการชําระเงิน   :กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท และ ชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง15 วัน 

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา

ทั้งหมด 

หมายเหต ุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ

ความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ  /ห้ามเข้าประเทศ

ญี่ปุ่น  /การนําสิ่งของผิดกฎหมาย  /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปใ นทางเสื่อมเสีย 

รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมด หรือ 

บางส่วน 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สาย

การบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

**เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ** 



 

 

ลูกค้าที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ก .ค . 56 เป็นต้นไปซึ่งไม่ต้องทําวีซ่า แต่ท่านจะต้องผ่านการ

พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าญี่ปุ่นได้ จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ

ญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการ

ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ ธุรกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารใน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ– ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พัก

ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และ

อื่นๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อ

การพํานักระยะสั้นเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้

เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


