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 เตมิเต็มความสขุของวัยเด็กยอ้นอดตีสู ่DORAEMON SKY PARK 

 เทีย่วเมอืงธรรมชาตสิวยงาม สมัผัสวัฒนธรรมญีปุ่่ น และความโรแมนตกิเขตฮาซาฮคีาวาและซปัโปโร 

 ชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังใน ยา่นทานุกโิคจ/ิยา่นกโิมโนโคเอ็น 

 ชมิราเมงแสนอรอ่ยและเป็นตน้ฉบับของราเมงของฮอกไกโด ณ หมูบ่า้นราเมง 

 สมัผัสความเย็น  -41 องศา ไดท้ี ่พพิธิภณัน า้แข็งอาซาฮคิาวา 

 สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ อกีไฮไลตห์นึง่ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาเทีย่วฮอกไกโด เป็นสวนสตัวข์นาดใหญ่

และมชีือ่ของเมอืงอาซาฮคิาวะ มจีดุเดน่ทีส่ตัวป่์านานาชนดิ ทัง้สตัวเ์มอืงหนาวและเมอืงรอ้น 

 ดืม่ดํ่ากับความงดงามของ “เมอืงโอตาร”ุ เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยลําคลองและตน้กําเนดิศลิปะ 

ชม“พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร”ี 

 บนิสบายๆกบัการบนิไทย รวมน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 30 กโิล  
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วนัแรก       กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซ ่(-/-/-) 

20.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู2  เคานเ์ตอร ์D  สายการบนิไทย เจา้หนา้ที่

จากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670  

วนัทีส่อง         โดราเอมอนสกายพารค์ -หมูบ่า้นราเมง –พพิธิภณัน า้แข็งอาซาฮคีาวา- 

                      ชอ้ปป้ิงยา่นกโิมโนโคเอ็น (-/-/D) 

08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเซ ่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นเดนิทางสู ่โดราเอมอ่น

สกายพารค์ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูในเรือ่งโดราเอม่อนการต์นูทีเ่ป็นนยิมทีส่ดุใน

ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยรูปกบัฉากในการต์นู เชน่ ฉากน่ังไทมแ์มชชนีทีจ่ะทําใหท้กุ

ทา่นเสมอืนเป็นสว่นหนึง่ของการต์นูโดราเอม่อน และยังมโีซนรา้นคา้ทีข่ายของทีเ่กีย่วกบัโดรา

เอม่อน เชน่ รา้นกาแฟทีจ่ะขายขนมไทยากซิ ึง่เป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิีโ่ดราเอม่อนชืน่

ชอบ และยังมโีซนหอ้งสมุดจะมหีนังสอืการต์นูโดราเอม่อนจัดจําหน่าย 

 

เทีย่ง อสิระ รบัประทานอาหารกลางวนั   

 หมูบ่า้นอะซะฮคิะวะราเมน ตัง้อยู่ในเมอืงอะซะฮคิะวะ เป็นหมู่บา้นทีร่วมรา้นราเมงชือ่ดงัของ

เมอืงจํานวน 8 รา้นไวภ้ายในหมู่บา้นแห่งนี้ ซ ึง่มปีระวัตคิวามเป็นมาอันยาวนานตัง้แตห่ลงั

สงครามโลกครัง้ที ่2 โดยการผสมผสานบะหมีห่ลายชนดิของจนี และเปิดหมู่บา้นราเมงขึน้ในปี 

1996 เพือ่เผยแพร่อาหารทีเ่ป็นความภาคภมูใิจของเมอืงอะซะฮคิะวะใหเ้ป็นทีรู่จ้ักในวงกวา้ง 

นอกจากนัน้ภายในบรเิวณหมู่บา้นยังมศีนูยก์ารคา้ และศาลเจา้เพือ่ใหคู้ร่ักมาขอพรเพือ่ใหช้วีติคู่

รอ้นแรงเหมอืนน้ําซปุและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่

พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE PAVILLION) เป็นสถานทีจ่ัดแสดงงานศลิปะจากหมิะ ชืน่ชมกบั

ผลงานการปั้นตุก๊ตาหมิะและการแกะสลกัหมิะโดยผลงานเหลา่นี้เป็นผลงานของเหลา่บรรดา

ศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง นอกจากนี้ภายในถ้ํายังมคีวามสวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยู่ในถ้ําหนิงอก

หนิยอ้ยใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นกบัอุณหภมู ิ-41 องศาเซลเซยีส พบกบัความน่ารักของ

นางฟ้าทะเล คลโีอเน่ (Sea Angle) อสิระใหท้า่นไดบ้ันทกึภาพความประทบัใจ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นกโิมโนโคเอ็น อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงใกล ้ๆ กบัทีพ่ัก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ –หมบูา้นโชอุนเคยีวออนเข็น-น า้ตกกงิกะรวิเช - ชอ้ปป้ิงAEON      

               (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ  ตัง้อยู่นเมอืงอาซาฮกิาวะเป็นอกีหนึง่สถานที่

ทอ่งเทีย่วอันมชีือ่เสยีงและไดร้ับความนยิมเป็นอย่างมากของเมอืง ซึง่สวนสตัวท์ีน่ี่ถอืว่าไม่

ธรรมดา จนทําใหไ้ดร้ับความนยิมเพิม่ข ึน้อย่างรวดเร็ว ดว้ยเพราะสตัวต์า่งๆ ของทีน่ี่ไม่ไดถ้กู

กกัขงัอยู่ในกรง แตม่กีารสรา้งสถานทีเ่ลยีนแบบธรรมชาตขิองทีอ่ยู่อาศยัของสตัวนั์น้ๆ รวมทัง้
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ยังมกีารสรา้งส ิง่ตา่งๆ เพือ่ใหผู้เ้ขา้ชมไดใ้กลช้ดิบรรดาสตัวม์ากขึน้ อย่างการสรา้งแทงคน้ํ์ารูป

กระบอกยืน่เขา้ไปในบ่อของแมวน้ํา เป็นตน้ ซึง่ไม่เคยมทีีไ่หนมากอ่น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้ทําทา่นเดนิทางสู ่โซอนุเคยีวออนเซ็น เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วรสีอรท์น้ําพุรอ้นออนเซ็น 

ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของอุทยานแห่งชาตไิดเซทสซึงั ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นหุบเขาแคบๆ ขนาบขา้งดว้ย

ป่าหนา้ผาสงู 100 เมตร และมศีนูยบ์รกิารประจําหมู่บา้น หอ้งอาบน้ําออนเซ็นหลายแห่ง และ

น้ําตก 2 แห่งทีส่วยงาม นอกจากนี้ยังเป็นจุดเร ิม่ตน้ในการเดนิป่าทีใ่กลก้บัภเูขาคโุรดาเกะ  

น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิองน้ําตกทีจ่ัดไดว้่า

เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น น้ําตกทัง้สองแห่งนี้มตีน้น้ําอยู่ในเขตภเูขา

โซอุนเคยีว สามารถสมัผัสความแรงของสายน้ําทีไ่หลรวมกนักลายมาเป็นแม่น้ําอชิคิารไิด ้

หลงัจากฤดหูนาว สว่นในชว่งฤดหูนาวน้ําตกทัง้สองแห่งนี้จะแข็งตวักลายเป็นน้ําแข็ง ชอ้ปป้ิง

หา้งออีอน ใกล ้ๆ โรงแรม 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่   

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่       โอตาร–ุคลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร–ีโรงงานเป่าแกว้คติะอชิ-ิช็อปป้ิงทานุกโิคจ ิ  

                   (B/-/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางสว่นของ

เมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดตํา่ของภเูขาเท็งงู ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง “คลองโอ

ตาร”ุ หรอื “โอตารุอุนงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมี

โกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ บรรยากาศในยามเย็นสดุแสนโร

แมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทาง

การขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนน

หลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิ

แดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร ทา่นสามารถเดนิชม “โรงเป่าแกว้คติะอชิ”ิ และ 

“พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สน

อ่อนหวานไดอ้ย่างอสิระ  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั (เนื่องจากเมอืงโอตารุเป็นตน้กําเนดิของซชู ิ

ทา่นสามารถเลอืกรา้นอาหารทีส่นใจทานไดต้ามอสิระ) 
 

บา่ย นําทา่นเดนิทาง ยา่นทานกุโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมายให ้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ รา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ

อเิล็คทรอนคิส,์ รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสาํอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก APA  HOTEL & RESORT หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้     สนามบนิชโิตเซ-่กรงุเทพฯ (B/-/-) 

เชา้ 

 

10.55 น. 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

 

16.45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ  

 

 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ *** 

***อัตราค่าบริการสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านัน้  
สําหรับชาวต่างชาตกิรุณาสอบถามก่อนทาํการจอง*** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

 

 

 

กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วัน นักจากวันทีทํ่าการจอง หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชาํระ 20 วันกอ่นการเดนิทาง 

**เนื่องจากโปรแกรมและราคาทวัรเ์ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถทําการเลือ่นตวัไป-กลบัได ้ ผูเ้ดนิทางตอ้ง

เดนิทางไปกลบั พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ และเนื่องจากเป็นราคาทวัรโ์ปรโมชัน่ ทางสายการบนิตอ้งทําการออกตัว๋เครือ่งบนิเร็ว เมือ่

ทําการออกตัว๋แลว้ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นผูเ้ดนิทางหรอืทํารฟัีนเงนิคนืไดใ้นทกุกรณี** 

* หมายเหตบุรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของอัตร

แลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน ซึง่มกีารผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิต่

ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและคํานงึถงึความตอ้งการ ,ความปลอดภยัและประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

 

 

วันเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่ก 
หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กอายตํุ่ากวา่
12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 
ปี พักกัผูใ้หญ ่2 
ทา่นมเีตยีงเสรมิ 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ ่2 
ทา่น ไมม่เีตยีง

เสรมิ 

พักเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

12-16 พ.ย. 58 36,900.- 36,900.- 35,900.- 33,900.- 3,900.- 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

4. คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเลม่สเีหลอืงของคนจนีและคา่แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับทา่นทีถ่อืตา่งดา้ว 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

4. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

5. คา่ทปิไกดแ์ละเจา้หนา้ทีค่นรถ วันละ 200 บาท / วัน / ทา่น (ลกูคา้)  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ทา่น ซึง่

ในกรณีนี้ ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็น สดุวสิยั จนไม่อาจแกไ้ข

ได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บ ทีน่อกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  

4. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่หลงัจากไดส้าํรองทีน่ั่งบนเครือ่งและโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ชา้

ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ โดยบรษัิท ฯ จะคํานงึถงึความ

สะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั และ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมายหรอืส ิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรเือกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ย

เหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิท ฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น   

รวมทัง้บรษัิท ฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ หรอื 

คนตา่งดา้วทีพํ่าพักอยู่ในประเทศไทย 

5. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของบรษัิทฯไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

6. เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิท

ฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  

เงือ่นไขการชาํระเงนิ  :กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000.- บาท และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

การยกเลกิ : กรุณาแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วันทําการ มฉิะนัน้ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจําทัง้หมด 

หมายเหต ุ: รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบรษัิท ฯ จะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยั

ของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / การนําส ิง่ของผดิ
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กฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาต ิและยกเลกิเทีย่วบนิ 

ทางบรษัิทฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไม่ว่าจํานวนทัง้หมด หรอื บางสว่น 

บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิ ราคา

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

**เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี ** 

ลกูคา้ทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น ตัง้แตว่ันที ่ 1 ก.ค. 56 เป็นตน้ไปซึง่ไม่ตอ้งทําวซีา่ แตท่า่นจะตอ้งผ่านการพจิารณาจาก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ญีปุ่่ นได ้ จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยทีป่ระสงค์

จะพํานักในประเทศญีปุ่่ นเป็นเวลาไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอื ธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน  

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี่ปุ่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 


