
 

 

 

 

 

วนัที� 1     กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                 (-/-/-) 

20.30 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชั �น 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X 
โดยมเีจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการ
เช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื*อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ขอ้ควร
ทราบ : ประเทศญี*ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้



ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ที*ศลุกากร 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

23.55  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิชโิตเสะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ 
Air Asia X เที*ยวบนิที* XJ 620 ** บรกิารอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบนิ ใชเ้วลา
บนิโดยประมาณ 6 ชั*วโมง 45 นาท ี** 

 
วนัที� 2     โรงงานช็อกโกแลต – เมอืงโอตาร ุ- พพิธิภณัฑเ์ครื�องแกว้  พพิธิภณัฑ ์         
               กลอ่งดนตร ี– ชมซากรุะ ณ อนสุรณ์สถาน TODA – ออิอน พลาซา่      (-/L/-) 

 
08.40  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ประเทศญี�ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิ*นเร็ว

กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชั*วโมง)  
หลังผา่นขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต ที*หมูบ่า้นอชิยิะซึ*งเป็นแหลง่ผลติ
ช็อกโกแลตที*มชี ื*อเสยีงที*สดุของญี*ปุ่ น ทา่นสามารถเลอืกซื�อช็อกโกแลตตา่งๆและที*
พลาดไมไ่ดเ้ลยคอื ชอ็กโกแลตสขีาวแดค่นรัก(ShIroi Koibito) ซึ*งเป็นช็อกโกแลตที*
ข ึ�นชื*อที*สดุของที*นี*เลยทเีดยีว หรอืเดนิถา่ยรปูเป็นที*ระลกึกับบรรยากาศโดยรอบที*
ตกแตง่ดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์โุรป นอกจากนี�ทา่นจะไดเ้ลอืกซื�อชอ็คโกแลต
ที*หาซื�อที*ไหนไมไ่ด ้และทา่นก็ยังจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงานอกีดว้ย  

เที�ยง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ (Otaru) ซึ*งถือเป็นเมอืงท่าที*มบีรรยากาศสุด
แสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนั�น สว่นใหญไ่ดถู้กออกแบบเป็นสไตล์
ตะวันตกเนื*องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหว่าง
ประเทศญี*ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืง
เลยีบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที*เกดิขึ�นจากการถม
ทะเล สรา้งเสร็จเมื*อปี ค.ศ. 1923 เพื*อเป็นเสน้ทางขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดังใน
เมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึ*งหนึ*งเป็นถนนสําหรับนักท่องเที*ยวแทนโกดังตา่งๆ 
ซึ*งเป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร 
รา้นขายของที*ระลกึนั*นเอง   
นําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครื�องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบตา่งๆ จงึทําให ้
เครื*องแกว้ที*ออกมามรีปูแบบและสทีี*แตกตา่งกัน  
จากนั�นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีซึ*งมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชม
กล่องดนตรใีนรูปแบบตา่งๆ สวยงามมากมายที*ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกี
ทั�งยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึ�นมาเป็นที*ระลกึหรอืเป็น
ของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย จากนั�นนําทา่นสูอ่นุสรณ์สถาน TODA  
จากนั�น นําท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานโทดะ (Toda Memorial Park) ถูกสรา้งขึ�น
เพื*อเป็นเกยีรตแิกค่รูToda นักวชิาการผเูป็นประธานสมาคมที*มุง่เนน้ ปฏบัิตติามแบบ
พทุธศาสนา อกีทั�งบรเิวณนั�น ยังใชเ้ป็นสสุานแบบตะวันตก ปัจจุบัน เป็นสวนสาธารณะ 
ภายในสวนมีตน้ซากุระและตน้เชอรี*ที*นํามาปลูกไวเ้มื*อถึงฤดูใบไมผ้ลดิอกซากุระ
ประมาณ 8,000 ตน้ จะออกดอกบานสะพรั*ง สวยงามเต็มพื�นถนน (ขึ�นอยู่กับสภาพ
อากาศ) ซึ*งนับเป็นจุดชมซากุระที*สวยงามแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ใหท้่านได ้
ถา่ยรปูเป็นที*ระลกึกันอยา่งเพลดิเพลนิ 
นําทา่นชอ้ปปิ�งยังหา้งสรรพสนิคา้ หา้งออิอนพลาซา่  ใหท้่านไดซ้ื�อของฝากมากมาย
หลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมชนดิตา่งๆ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกับรา้น 100 
เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นั�น 

คํ�า           อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 
พกัที�        SAPPORO PARK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   



   
 
วนัที� 3     ชมดอกพงิสม์อส NISEKO MISHIMA -  ชมดอกTULIP SUZURAN PARK –    
               ทําเนยีบรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิาซปัโปโร (พเิศษ บฟุเฟ่ตป์ ู3ชนดิ)     (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม          นํา

ท่านชม ทุง่พงิคม์อสหรอืชบิะซากุระ (ขึ�นอยูก่ับสภาพอากาศ) แห่งเมอืง NISEKO 
MISHIMA  ฮอกไกโด ทุ่งแหง่นี� นอกจากจะมดีอกพงิคม์อสที*บานสะพรั*งเต็มทอ้งทุ่ง
เหมอืนพรมสชีมพูขนาดใหญ่ในชว่งเดอืนพฤษภาคมไปถงึตน้เดอืนมถิุนายนของทุกปี
แลว้ ที*นี*ก็ยังรายลอ้มไปดว้ยภูเขา และนํ�าตก จงึทําใหท้ี*นี*เป็นอกีหนึ*งแหล่งท่องเที*ยว
ทางธรรมชาตทิี*สวยงามและมเีสน่หไ์มแ่พท้ี*ใดในญี*ปุ่ น 

เที�ยง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชมทุง่ดอกทวิลปิขนาดใหญบ่นเกาะฮอกไกโด ที*สวนTAKINO SUZURAN 
PARK ดอกทวิลปิสสีนัสวยงามที*มมีากถงึ 200 สายพันธุ ์รวมกันกวา่ 230,000 ดอก 
กําลังเบง่บานอยา่งสวยงาม พรอ้มเขา้ชมไดแ้ลว้ เดนิทางไปจากซปัโปโรงา่ยๆ ไมถ่งึ
ชั*วโมงปีนี�จะไดพ้บกับทุง่สายรุง้ “Niji no oka 虹の丘” และทุง่เนนิเขาแพทชเ์วริค์ 
“Aya no oka 彩の丘” รวมไปถงึถนนสายดอกไมท้ี*รวบรวมดอกทวิลปิไวน้านาสายพันธุ ์

ท ี“Collection Road” นอกจากนี�ตน้เดอืนมถินุายน ยังสามารถชมดอก Suzuran ที*มี
มากถงึ 50,000 ดอก ไดอ้กีดว้ย ดอกไมช้นดินี� มลีกัษณะเป็นเป็นรปูระฆงัสขีาว เป็นไม ้
ดอกใตระกลูลลิลี* จงึมอีกีชื*อเรยีกหนึ*งวา่ Lily of the Valley 
นําทา่นสูท่ําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริ*มกอ่สรา้งเมื*อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร
สไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาที*ใชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิที*ทํามาจากหมูบ่า้นซโิรอิ
ชแิละโทโยชริา่ ตกึนี�ผา่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามที*เห็นนั�น
ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มื*อปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมที*หลงเหลอือยูไ่มก่ี*แหง่ จงึไดรั้บการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็น
สมบัตทิางวฒันธรรมสําคัญของชาตเิมื*อปีพ.ศ. 2512  
นําทา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาที*เกา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลักษณ์ที*
สําคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึ*ง สรา้งตั �งแตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงาน
ของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลี*ยนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอก
เวลาตั �งแต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบัุนก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ี*
อยูคู่ก่ับเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึ�นทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที*
สําคัญอกีแหง่หนึ*งของญี*ปุ่ น  นําทา่นเดนิทางสู ่ 

คํ�า          บรกิารอาหารคํ�า ณ ณ ภตัตาคาร พเิศษกับเมนู บฟุเฟ่ตปิ์�งยา่งป ู3 ชนดิ และอาหาร 
    ทะเลนานาชนดิ อาทเิชน่ ปซูไูว ปขูน ปทูาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิ ิ
    สดๆ และซชูหินา้ตา่งๆ 
    จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ทานกุโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งอาเขตบนถนนคนเดนิที* ม ี      
    หลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตั �งเรยีงรายอยูก่วา่  



    200 รา้นคา้ตั �งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถาน ีSubway Odori และ  
    Susukin  จากนั�นนําทา่นกลับสูโ่รงแรม 

พกัที�       SAPPORO PARK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

   
 

วนัที� 4    อสิระตามอธยัาศยั มไีกดค์อยแนะนําการเดนิทาง                            (B/-/-) 
          
 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

   อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ�ง หรอืเดนิทางสูส่ถานที*ทอ่งเที*ยวอื*น ๆ โดยมไีกดค์อย    
   ใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง อาท ิ

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึที*สงูที*สดุในซัปโปโร ตั �งอยูต่ดิ
กับสถานีเจอาร ์ซัปโปโร เป็นทั�งหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และ
ศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื*องใชไ้ฟฟ้าและ
อเิล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื�อผา้แฟชั*นวัยรุ่น,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื*องสําอางอาคาร JR TOWER มจีุดชม
ววิตั �งอยูท่ี*ชั �น 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ที*ระดับความสงู 160 
เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั�งกลางวัน
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ*าคนืจะมองเห็นทีวทีาวเวอรต์ั �งอยู่กลางสวนโอโดร ิ
โดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งที*จุดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ 
ESTA ซึ*งที*ชั �น 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึ*งมอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิ
อร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในย่านซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั�วขึ�น จุดชมววิราคาประมาณ 
700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลที*ใหญ่ที*สุดของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลา
แหง่นี� สรา้งขึ�นเมื*อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหง่นี�รูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของ
ชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลที*จับไดส้ว่นใหญจ่ะหาไดจ้ากทะเลแถบนี�
ทั �งส ิ�น ซึ*งจะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซื�อที* ท่าเรือเลยทีเดยีว ลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะมีทั �งนักท่องเที*ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มา
จับจา่ยใชส้อยกันเสมอ ที*นี*ยังขึ�นชื*อเรื*อง ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 

- ยา่นซูซูกโินะ ตั �งอยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซัปโปโร 
โดยอยูถั่ดลงมาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึ*งถอืเป็น
ย่านที*คกึคักและมชีวีติชวีาที*สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ*าคนืที*มกีาร
เปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีันต่างๆ บนตกึที*ตั �งอยู่ในย่านแหง่นี� นอกจากนั�น
ยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�ง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ 
ทั�งไนทค์ลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตาม
ตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกที*นักทอ่งเที*ยวจะนยิมมา ณ สถานที*แหง่น ี
เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า
ตามอธัยาศยั 

พกัที�        SAPPORO PARK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   
 
วนัที� 5       สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                        (B/-/-) 
 



 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 
      นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพื*อเตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
09.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบนิ Air Asia X เที*ยวบนิที* XJ 621 ** บรกิารอาหารและเครื*องดื*มบน
เครื*องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชั*วโมง 45 นาท ี** 

19.00  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวสัดภิาพและความประทับใจ 

 
*************************************************** 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดที�จาํเป็นตอ้งออกต ัว̀ภายใน (ต ัว̀เครื�องบนิ , ต ัว̀
รถทวัร ์, ต ัว̀รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัbงกอ่นทาํ
การออกต ัว̀เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลา
บนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศ

ตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์
ท ัbงนีbเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
  

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกัเดี�ยว 

เพิ�ม 

ไมใ่ชต้ ัว̀

ราคา

ทา่นละ 

12 - 16 พฤษภาคม2561 29,888 29,888 29,888 8,000 19,888 

19 - 23 พฤษภาคม2561 29,888 29,888 29,888 8,000 19,888 

26 - 30 พฤษภาคม2561 29,888 29,888 29,888 8,000 19,888 

02 – 06 มถินุายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888 

09 – 13 มถินุายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888 

16 – 20 มถินุายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888 

23 – 27 มถินุายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 19,888 

 
** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�น ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 3,000 เยน/ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ 
ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัbงนีbทา่นสามารถใหม้ากกวา่

นีbได ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 
 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  



(ไมม่ที ี�น ั�งบนเครื�องบนิ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีbรวม 
� คา่ตั�วเครื*องบนิไป และ กลับตามรายการที*ระบ ุชั �น Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีนํ�ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น Business Class กรุณาตดิต่อ
เจา้หนา้ที*เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิหักคา่ตั�วชั �น Economy Class ตามที*ระบใุนรายการ 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 
� ค่าโรงแรมที*พักตามรายการที*ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื*นๆ ที*ทําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี*ยนโรงแรมที*พัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตาม
คณุภาพและความเหมาะสม 

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที*ตา่งๆ ตามรายการที*ระบ ุ 
� ค่าอาหาร ตามรายการที*ระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี*ยนแปลงตามความ

เหมาะสม    
� คา่มัคคเุมศกท์ี*คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� ค่าเบี�ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที*ยว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงื*อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีb ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 

เครื*องดื*ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที*มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี*ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื*นรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนื*องจาก

ทางญี*ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื*นวซี่าเขา้ประเทศญี*ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี*ประสงค์
พํานักระยะสั �นในประเทศญี*ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี*ปุ่ นประกาศใหย้ื*นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ด ินทางจะตอ้งชําระ
คา่ธรรมเนยีมเพิ*ม ทา่นละ 2,000 บาท สําหรับการยื*นคํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเที*ยวระยะสั �น 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที*กระเป๋าสัมภาระที*มีนํ�าหนักเกนิกว่าที*สายการบนินั�นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื*องบนิ 
ทา่นละ 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที*สายการบนิเรยีกเก็บเพิ*ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื*องบนิไป
แลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ*น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคุเทศกท์อ้งถ ิ�น ตามธรรมเนยีม ท่านละ 3,000 

เยน/ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็ก
อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัbงนีbท่านสามารถใหม้ากกว่านีbได ้ตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิ*ม 7% และภาษีหัก ณ ที*จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนาม
บรษัิท 

 

เง ื�อนไขสาํคญัที�ทา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะเดนิทางจําเป็นตอ้งมขี ึbนตํ�า 30 ท่าน หากตํ*ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี*จะชําระคา่บรกิารเพิ*มเพื*อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
บรษัิทยนิดทีี*จะประสานงาน เพื*อใหท้กุท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอ



สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื*อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอื*นตอ่ไป โดยทาง
บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพื*อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั�ง ทั �งนี� กรุณาอย่า
เพิ*งคอนเฟิรม์ลางาน  

- ฤดูหนาวในญี�ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี*โมงเย็นก็มืดแลว้ สถานที*
ทอ่งเที*ยวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1 ชม. เดนิทางควรเผื*อเวลาใหเ้หมาะสม และ 
หากมสีถานที*ทอ่งเที*ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื*นไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวงัในการ
เดนิเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ที*สามารถเดนิบนหิมะได ้แว่นกันแดดควรจะมี เมื*อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหเ้คอืงตาได ้

- บรษิทัขอสงวนสทิธิk รายการทัวรส์ามารถเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื*องจาก
สภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิาร
ของรถบัสนําเที*ยวญี*ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี*ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั*วโมง 
มอิาจเพิ*มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี�
ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี*ยน
เวลาทอ่งเที*ยวตามสถานที*ในโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 
เดอืน ณ วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ สําหรับ
ประทับตราที*ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เนื�องจากการทอ่งเที�ยวในคร ัbงนีb เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทน
ในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ� ท่านไม่สามารถขอรับเงนิคืนไดใ้นบรกิาร
บางสว่นที*ทา่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีที�ทา่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิkไมร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิข ึbน และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี�ทา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจ
พบ หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นชํารุด เชน่ เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้
หนึ*ง มหีนา้ใดหนา้หนึ*งหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ*งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสัน
ของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที*ดา่น
ตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิkไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั�นกรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิตอ่กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเพื*อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ
เกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที*บรษัิทเร็วที*สดุ เพื*อยนืยันการเปลี*ยนแปลง
ขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที*บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที*ยังไมอ่อกตั�ว
เครื*องบนิ จะสามารถเปลี*ยนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกตั�วเครื*องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที*เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ*งโดยสว่นใหญต่ั�ว
เครื*องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทั�งนี�
ข ึ�นอยูก่ับกระบวนการและขั �นตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นสําคัญ 

- เง ื�อนไขการยกเลกิการจอง เนื*องจากตั�วเครื*องบนิ เป็นตั�วเครื*องบนิชนิดราคาพเิศษ 
(กรุ๊ป) ราคาตั�วเครื*องบนิโปรโมชั*น เมื*อจองทัวร์ชําระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถ
ยกเลกิ เลื*อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

- ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องต ัว̀เครื�องบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทาง
ไป - กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื*อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่ง
ที*สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 



- เก ี�ยวกบัการจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ จะเป็นไปตามที*สายการบนิกําหนด ซึ*งทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตทั่�งนี�และทั�งนั�น ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านที*มาดว้ยกัน 
ไดนั้*งดว้ยกัน อยา่งที*ดสีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดดํ้าเนนิการออกตั�วเครื*องบนิไปแลว้ (กรณีตั�ว 
Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตาม
ระบบของสายการบนิเทา่นั�น  

- ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องโรงแรมที�พกั เนื*องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม
แตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี*ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) 
และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อาจอยู่
คนละชั �น คนละอาคารกัน ซึ*งขึ�นอยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลี�ยน หรอื เปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เนื*องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที*พัก การจราจร เหตุการณ์ทาง
การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภัีย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ*งเป็นเหตกุารณ์ที*นอกเหนือการควบคมุจาก
ทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

- กรณีที�ทา่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื*องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง 
สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทั�งๆ ที*สายการบนิ หรอืในสว่นของ
การบรกิารทางประเทศที*ท่านเดนิทางท่องเที*ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

- หากในวันเดนิทาง สถานที*ท่องเที*ยวใดที*ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่คนืคา่ใชจ้่าย เนื*องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูก
เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทั�งหมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด หรอืบางสว่นใหก้ับ
ทา่น ในกรณีดังนี� 

� กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื*องจากมีส ิ*งผดิกฎหมาย หรือ
สิ*งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทาง
เสื*อมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที*ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

� กรณีที*สถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื*องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิ
หรอื คนตา่งดา้วที*พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิkการเก็บคา่นํ bามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีาร
ปรบัข ึbนกอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิkในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนั
เนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัbงส ิbน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ
ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, 
การนําส ิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัbงส ิbน หากเกดิส ิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความ
ประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของ
นกัทอ่งเที�ยวเอง  



- เม ื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัbงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัbงหมด  

- รายการนีbเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัbงหนึ�ง หลังจาก
ไดส้ํารองโรงแรมที*พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ*ง
อาจจะปรับเปลี*ยนตามที*ระบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้
บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตั �งแตท่ี*ท่านเริ*มจองทัวร ์มฉิะนั�นบรษัิทฯไม่
สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ท ัbงส ิbน
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นั�น 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง 
Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่
และ 1 หอ้งพักเดี*ยว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิ*ม หรือ หากมีทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการ
เรยีกเก็บตามจรงิทั�งหมด  

- บรกิารนํ bาด ื�มทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน โดยเริ*มแจกในวันที* 2 ของการเดนิทาง ถงึ
วนัสดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นํี�าดื*มแจก 

- การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง ในวนัน ัbนๆ มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็น
หลัก จึงขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี*ยนเวลาท่องเที*ยวตามสถานที*ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 

 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  

� กรุณาทําการจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดนิทาง 
พรอ้มชําระเงนิมัดจําครั�ง ที* 1 ท่านละ 15,000 บาท หลังจากที*ท่านสง่เอกสารการจอง 3 
วัน กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100%  

� สว่นที*เหลอื ชําระกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

• หากไม่ชําระมัดจําตามที*กําหนด ขออนุญาตตัดที*นั*งโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอื*นที*รออยู ่
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มี
เงื*อนไข 

• เมื*อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั�งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื*อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆที*ไดร้ะบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงนิ พรอ้มระบชุื*อผู ้
จอง โปรแกรมที*เดนิทาง , พเีรยีดวันที*เดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื 
ไลน ์ที*ทา่นสะดวก 

• สง่รายชื*อสํารองที*นั*ง ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งสง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที*มรีูปถ่าย 
และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมือชื*อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทาง
ท่องเที*ยวโปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ี*



สะดวกใหต้ดิต่อกรณีที*ท่านไม่สง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที*มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู ้
เดนิทาง ครบถว้นชัดเจนมาใหท้างบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่
รับผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื*อ - นามสกลุ และ อื*นๆ 
เพื*อใชใ้นการจองตั�วเครื*องบนิหรอื บัตรเขา้ชมสถานที*ตา่งๆ ใดๆ ทั�งส ิ�น 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบักระเป๋าสมัภาระ 
� สําหรบันํ bาหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื�องบนิ 

คอื 20 กโิลกรมั (สําหรับผูโ้ดยสารชั �นประหยัด / Economy Class) การเรยีกค่าระวาง
นํ�าหนักเพิ*มเป็นสทิธขิองสายการบนิที*ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในสว่นที*โดน
เรยีกเก็บเพิ*ม กรณีที*กระเป๋าของทา่นไมเ่ป็นไปตามเงื*อนไขของสายการบนิกําหนด) 

� สําหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ําข ึbนเครื�องได ้ตอ้งมนีํ bาหนกั
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง ยาว และ สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 
เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว) ขนาดตาม
ความเหมาะสม ไม่สามารถนําของเพลง และ ของมีคนขึ�นบนเครื*องได ้กรณีที*ท่าน
จําเป็นตอ้งนําไปดว้ย จําเป็นจะตอ้งใสก่ระเป๋าเพื*อโหลดลงใตท้อ้งเครื*อง หากไปถงึด่าน
ตรวจสมัภาระและยังอยูใ่นกระเป๋าถอืขึ�นบนเครื*องบนิ ทา่นจะตอ้งทิ�งวตัถนัุ�นๆ  

� เก ี�ยวกบัแบตเตอรี�สาํรอง หรอื อปุกรณ์ที�มแีบตเตอรี�ทกุชนดิ กรมการขนสง่ทาง
อากาศระหวา่งประเทศ หรอื ไออาตา้ (IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี*ยวกับการ
นําแบตเตอรี*ข ึ�นบนเครื*องบนิ หา้มนําแบตเตอรี�สาํรอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใต้
ทอ้งเครื�องบนิ แตส่ามารถใสก่ระเป๋าสมัภาระถอืขึ�นบนเครื*องบนิได ้ตามความจดุังนี� 
- แบตเตอรี�สาํรอง ที*มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 10 Wh สามารถนําขึ�น
เครื*องไดไ้มร่ะบจํุานวนชิ�น 
- แบตเตอรี�สาํรอง ที*มคีวามจไุฟฟ้า ตั �งแต ่20,000 – 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 
Wh.) สามารถนําขึ�นเครื*องได ้ทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิ�น 
- แบตเตอรี�สาํรอง ที*มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh) ไม่
อนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื*องในทกุกรณี 

� กรณีที*ตอ้งมีการเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้*ากวา่มาตรฐานได ้ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายที*สัมภาระนํ�าหนักเกนิ (ท่านจําเป็นตอ้งชําระใน
สว่นที*โดนเรยีกเก็บเพิ*ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ
ของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

** จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัbน
ในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอื
ธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ัbนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้

ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนีb ** 

1. ตั�วเครื*องบนิขาออกจากประเทศญี*ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดเตรียมใหใ้นซองเอกสาร ณ วัน
เดนิทาง) 

2. สิ*งที*ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที*อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที*พํานักในประเทศ
ญี*ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 



3. สิ*งที*ยืนยันว่าท่านจะเดนิทางไปประเทศญี*ปุ่ นเพื*อท่องเที*ยวจรงิๆ และจะตอ้งกลับมา
ปฏบัิตงิานที*ประเทศไทยแน่นอน เชน่ บัตรพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน เป็นตน้ 

4. ชื*อ ที*อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที*พํานักในประเทศญี*ปุ่ น (ทางบรษัิทจะระบใุหใ้น
คูม่อืการทอ่งเที*ยวในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น  
(สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่อายไุมตํ่*ากวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ
จากประเทศญี*ปุ่ น 

2. กจิกรรมใดๆ ที*จะกระทําในประเทศญี*ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ*งที*ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่าย
คณุสมบัตกิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี*ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี*ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูก
ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิี*จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัbงหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ที�มอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 


