
 

  

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURCODE : JP291804BF 

 

 

 

ชมดอกพงิคม์อส-ดอกทิวลิป-สวนสตัวอ์าซาฮิคาว่า-น ้าตกกินคะ-ซปัโปโร 

นําท่านบินลัดฟ้าสู่ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นชมความสวยงามดอกทิวลิป 

ชมพรมสีชมพูจากพิงค์มอสผืนใหญ่ที ่สวนทาคิโนะอุเอะ 

(5วัน 3 คืน) เดินทางช่วง 4 - 8 พฤษภาคม 2560 

ฟร!ี W I F I  

2 คนต่อ 1 เครื่อง  

ได้แชอ่อนเซ็น 1 คืน + เมนบูุฟเฟไ่ม่อั้น!!!  เมนขูาปูยักษ ์

พร้อมเบียรไ์ม่อั้น!!   เสริฟน้ําดื่มวันละขวด  

บนรถบัส คันใหญ ่45 ที่นั่ง! 

 



 

  

 

 

 

 

21:45น. คณะเดินทางมาพร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมชิั้น 4  ผู้โดยสารขาออก 

 เค้า เตอรข์อง สายการบินไทย ( Thaiairways) เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทคอยให้

การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

 23:45น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิสู ่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสาย 

การบินไทย( Thai airways) เที่ยวบินที่  TG 670 

 **พร้อมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เสริฟบนเครื่อง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่น  นําท่าน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองเรียบร้อยแล้ว มุ่งหน้าสู ่เมืองฟูราโน ่(Furano) ตั้งอยู่ใจกลาง ภูมิภาคฮอก

ไกโด มีภูมิทัศน์แบบชนบทที่งดงาม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน 

(Ashahikawa Ramen Village) หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ได้ถือกําเนิดขึ้นในปี 

1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกัน

เป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว 

และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ให้สําหรับผู้ที่

สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกทานราเมนตามอัธยาศัย  
 

วันที่สอง   สนามบินชิโตเสะ – เมืองฟุราโนะ – หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า - น้ําตก

กิงกะริวเซย ์- โซอุนเคียว - ออนเซ็น  

วันที่หนึ่ง   สนามบินสุวรรณภมูิ (กรุงเทพมหานคร ) 

http://www.thaiairways.com/th_TH/index.page?&utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=c_airlines
http://www.thaiairways.com/th_TH/index.page?&utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=c_airlines


 

  

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน 

  **ฟรีคูปองอาหารมูลค่า 1,000 เยน สําหรับท่าน** 

 

 

 

 

 

บ่าย จากนั้นนําท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า (Asahikawa Zoo) อีก ไฮไลต ์หนึ่งที่

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเท่ียวฮอกไกโด เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่และมีชื่อ ของ เมืองอา

ซาฮิคาวะ มีจุดเด่นที่สัตว์ป่านานาชนิด ทั้งสัตว์เมืองหนาวและเมืองร้อนให้ชม 

นอกจากจะมีสัตว์ป่า เช่น สุนัขจิ้งจอก สิงโต และเสือชนิดต่างๆ แล้วยังมสีัตว์ที่มีถิ่น

ที่อยู่เฉพาะของเขตหนาว เช่น นกเพนกวิน หมี

ขั้วโลก (หมีขาว) และสัตว์ที่อาศัยในน้ํา เช่น 

แมวนํ้า สิงโตทะเล ใน ฤดูร้อนจะมีคนเข้าแถว

กันดูสัตว์ที่เป็นพระเอกของสวนอย่าง หมีขาว 

ส่วนนกเพนกวิน ที่นี่ก็เด่นเหมือนกัน แต่เขา

เลี้ยงเอาไว้จํานวนมาก จึงหามุมดูได้ง่ายและ

ใกล้ชิดมากกว่า 

    จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่โซอุนเคียว 

(Sounkyo) เป็นเมืองท่องเที่ยวรีสอร์ทน้ําพุร้อนออนเซ็น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ

อุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง (Daisetsuzan National Park) 

ซึ่งเป็นพื้นที่ในหุบเขาแคบๆ ขนาบข้างด้วยป่าหน้าผาสูง 100 เมตร จากนั้นนํา 

ท่านชม น้ําตกกิงกะหรือนํ้าตกแม่น้ําสีเงิน (Silver River Falls) ท่ีจะไหลไขว ้ไป 

มาคล้ายเส้นไหมสีเงินดูชดช้อยงดงามจนผู้คนจินตนาการว่าเป็นตัวแทนของ 

 

 

 

 

 



 

  

  ผู้หญิงและ น้ําตกริวเซย์หรือน้ําตกดาวตก (Shooting Star Falls) ที่ไหล

ออกมาจากซอกหน้าผา ทําให้ดูคล้ายดาวตกจากท้องฟ้า และน้ําตกแห่งนี้ไหลตก

กระทบเป็นเส้นที่ใหญ่กว่าและน้ําที่แรงกว่าจึงดูแข็งแรง น้ําตกนี้จึงจินตนาการว่า

เป็นตัวแทนของผู้ชาย ในฤดูหนาวน้ําตกทั้ง 2 แห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ําตก

น้ําแข็งที่ให้ความรู้สึกสวยงามแปลกตา 

 **ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติเพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้าและ

จะทําให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย** 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก**บุฟเฟ ่นานาชาติ ไม่อั้น!!** 

 

โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ   โรงแรมที่พัก 

สาย นําท่านเดินทางสู่ สวนคะมิยูเบทส ึ(Kamiyubetsu Tulip Park) ที่เมือง 

Yubetsu เขตเมือง Monbetsu สวนทิวลิปที่มีชื่อเสียงและใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด 

ภายในสวนจัดแสดงทิวลิปพันธ์ุต่างๆ กว่า 1 ล้านต้น 120 พันธุ ์บนพื้นที่ 70,000 

ตร.ม. มีพิพิธภัณฑ์และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหารให้นั่งทานชมดอกไม้

สบายๆ รับชมความสวยงามจากดอกทิวลิปจํานวนมากมายและหลากสีสนั ทั้งยังมี

ไอศกรีม รสทิวลิปให้ท่านได้ชิมความอร่อย 

 

วันที่สาม       สวนคะมิยูเบทส ึ(ทิวลิป) – สวนทาคิโนะอุเอะ (พิงค์มอส) – ซัปโปโร - ทานูกิโคจ ิ



 

  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนําท่านชม สวนทาคิโนะอุเอะ (Takinoue Park)  เมืองทาคิโนะอุเอะ

เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตอนเหนือของฮอกไกโด ผู้คนในเมืองน้ีต้องการสร้างเมืองให้

เป็นเมืองท่ีมีความงดงามเรียบง่าย ให้คล้ายกับเป็น

ฉากหนึ่งในเทพนิยาย ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

เป็นสถานท่ีที่ มีชื่อเสียงที่สุดของ เมืองทาคิโนะอุเอะ 

เน่ืองจากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือน

มิถุนายน ดอกชิบะซากุระภายในสวน  จะพากัน

บานสะพรั่งสวยงามเปรียบเสมือนกับสวนน้ีถูกปูด้วย

พรมสีชมพ ูสวนพิงค์มอสของท่ีนี่เริ่มต้นมาจากต้น

กล้าพิงค์มอสที่มีปริมาณเพียง “ลังส้มหนึ่งลัง” 

เท่านั้น จากนั้นก็ค่อยๆ ขยายพันธุ์ต่อมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีพื้นพี่ขนาดใหญ่ถึง 

100,000 ตารางเมตร ว่ากันว่าสวนทาคิโนะอุเอะแห่งน้ีเป็นสวนพิงค์มอสมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังมไีอศครีมพิงค์มอสให้ได้ซื้อชิม

รสชาติกันด้วย  

จากนั้นนําท่านเดินทางสูเ่มือง ซัปโปโร (Sapporo) เมืองหลวงแห่งเกาะฮอกไกโด 

เป็นอีกเมืองที่วางผังเมืองได้สวย เป็นระเบียบ และเข้าใจง่ายที่สุดในญ่ีปุ่น 

***หมายเหตุ จํานวนของพิงค์มอสและทิวลิปจะมากหรือน้อยแค่ไหน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ 

 

 

 

 

 

 

สภาพอากาศของแต่ละปีด้วยอีกด้วย*** 



 

  

พาท่านมาเก็บสัมภาระกันที่ โรงแรมทีพ่ัก และทําการเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นพาท่านมารับประทานอาหาร สุดพิเศษ! เมนูขาปูยักษ์เครื่องดื่มเบียร์ไม่อั้น! 

ให้ท่านได้อิสระ ในการช้อปปิ้งหลังรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อย พาท่านมาช้

อปปิ้งเดินเท้ามายัง ทานูกิโคจ ิร้านชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจาะเป็น ABC Mart ,ร้

Matsumoto,ร้าน100 เยน ไดโซะ, ร้านด้องกี้ดองกี ้

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร **เมนูปิ้งย่าง ขาปูยักษ+์เบียร์ไม่อั้น! ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรม Ana Holiday Inn Susukino หรือเทียบเทา่ระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ   โรงแรมที่พัก 

วันทีส่ี ่ อิสระท่องเที่ยว (ไม่มีรถบัส) โดยมีไกด์คอยให้บริการคําแนะนํา  

 



 

  

สาย หลังจากรับประทานอาหารเช้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งที่ซัป

โปโร จากโรงแรม ANA HOLIDAY INN SUSUKINO สามารถเดินทางไปยัง

แหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ออกจากโรงแรม เลี๊ยวซ้าย ตรงไปตลอดทางก็จะเจอ ทานูกิโคจิ 

ในระแวกใกล้ๆ กันน้ีเอง มีสวนโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร  ที่ว่าการเก่า หรือ ตลาด

ปลานิโจ แหล่งอาหารสดๆ รสเลิศ  หรือถ้าท่านไหน อยากจะนั่งรถลางชมเมืองซัป

โปโร ก็สามารถ นั่งได้เช่นกัน จะมีเส้นในและเส้นนอก ราคาอยู่ที่ 170 เยนเท่า

นั้นเอง เราจะแจกแผนที ่ให้ท่านเดินทางได้อย่างสนุกและอิสระมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 หากท่านต้องการที่จะนั่งรถลางชมเมือง ก็สามารถ ทําได้เช่นกัน โดยรถลาง จะมีวิ่ง

เส้นในแล้ว รอบนอก โดยค่าโดยสารจะอยู่ที่ 170 เยนเท่านั้นเอง **เน่ืองจากวันที่ห้า 

ไม่มีการใช้รถบสั ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งและเดินทางเองไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือไม่

เป็นการเสียเวลานาทีทองในการเดินเท่ียวของท่านให้ท่านได้อิสระ รับประทาน

อาหารตามอัธยาศัย** 

เที่ยง อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

ค่ํา  อิสระ รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 

โรงแรม ANA HOLIDAY INN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ   โรงแรมที่พัก 

 

 

  

 

 

 

วันทีห่้า ศาลเจ้าฮอกไกโด–เรร่าเอ้าท์เล็ตมอลล–์สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพ 

 



 

  

08:30น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่ สนามบินชิโตะเสะ ประเทศญ่ีปุ่น รอเช็คอินและจัดเตรียม

สัมภาระ ให้เรียบร้อย และเตรียมตัวเดินทางกลับ สู่ ประเทศไทย  

10:30น. ออกเดินทาง จากสนามบินชิโตะเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย TG 

เที่ยวบินที่ 671  **พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มเสริฟบนเครื่อง**  

15:30น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภ์าพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***** 

อัตราค่าบริการ 

 

วันเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 

2ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 

12 ปี พักกับ

ผู้ใหญ่ 1ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า 12ปี 

พักกับผู้ใหญ2่ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุตํากว่า 12ปี 

พักกับผู้ใหญ2่ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 

4 - 8 พฤษภาคม 

2560 
43,900 43,900 43,900 

 

41,900 

 

12,000 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  **  

**อัตราค่าบริการ สงวนสิทธิ์สําหรับผู้ถือสัญชาติไทยพาสปอร์ตไทยเท่านั้น* 

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

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาชําระ 20 วันก่อนการเดินทาง 

* หมายเหตุบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน ซึ่งมีการผัน ผวนอยู่ตลอดเวลา  )สภาพทางการเมืองภัย

ทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความต้องการ, ความปลอดภัยและประโยชน์

ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป -กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

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

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 



 

  

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.ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ 600เยน/ท่าน/วัน 

หมายเหต ุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบ

ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3.เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบรษิัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สํารองที่น่ังบนเครื่องและ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจ

คนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามนําเข้าประเทศ หรืเอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

แล้ว ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   รวมทั้งบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่

กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พําพักอยู่ใน

ประเทศไทย 

5.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 

6.เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  

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

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมดัจํา

ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ

ความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ  /ห้ามเข้าประเทศ

ญี่ปุ่น  /การนําส่ิงของผิดกฎหมาย  /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปใ นทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนท้ังหมด หรือ 

บางส่วน 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สาย

การบิน ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

**เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี **  



 

  

ลูกค้าที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ต้ังแต่วันที่ 1 ก .ค . 56 เป็นต้นไปซึ่งไม่ต้องทําวีซ่า แต่ท่านจะต้องผ่านการ

พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าญี่ปุ่นได้ จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ

ญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารใน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุน่ 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ– ต๋ัวเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่พัก

ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และ

อื่นๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู ่

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือ

การพํานักระยะส้ันเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้

เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


