
 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

21 – 26 ธนัวำคม 2562 “วนัคริสตม์ำส” 

 

 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2140 



 

วนัเสำรที์ ่21 ธนัวำคม 2562 (1)  กรุงเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

20:00  พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C 

  *** หมำยเหตุ : เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ดยสำรข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงนอ้ย 45 นำที *** 

23:45  ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

 วนัอำทิตยที์ ่22 ธนัวำคม 2562 (2)      สนำมบนิชิโตเสะ – หบุเขำนรกจิโกกุดำน ิ– หมู่บำ้นนนิจำดำเตะ จิไดมูระ 

08:20  ถึงสนำมบินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า

 เมืองพร้อมตรวจเชค็สัมภาระ ... น าท่านเดินทางสู่ “จิโกกุดำน”ิ หรือ “หุบเขำนรก” ชม “บ่อโคลนเดือด” ซ่ึง

เกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดข้ึนมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพ่ือสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด 

เชิญทา่นเลือกหามุมถูกใจบันทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “ซีฟู้ดกระทะร้อน” 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ )  TG670 23.45-08.20+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนิชิโตเสะ – หบุเขานรกจโิกกดุานิ – หมู่บา้นนินจา ดาเตะ จไิดมูระ 

 NOBORIBETSU MANSEKAKU HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL 

 

วนัที่สาม 
ภเูขาไฟอสุุ (กระเชา้)  – กจิกรรมสก ี(ไม่รวมอปุกรณ์) – JR TOWER 

✓ ✓ -   
 KARAKSA SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS   

วนัที่สี ่

คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ศาลเจา้ซปัโปโร – ท าเนียบรฐับาลเกา่  

โรงเบยีรซ์ปัโปโร 
✓ ✓ ✓ 

 KARAKSA SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS   

“บฟุเฟตป้ิ์งย่าง + ขาปูยกัษ ์เสริฟ์พรอ้มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไ์ม่อ ัน้”   

วนัที่หา้ 
อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบสัคอยอ านวยความสะดวก) 

 KARAKSA SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ - - 

วนัที่หก สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ )  TG671 10.30-15.30 ✓ - - 



บ่ำย น าท่านย้อนยุคสู่หมู่บ้านนินจา “ดำเตะ จิไดมุระ” ศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอะโดะ ในช่วงค.ศ. 

1603-1867 ตื่นตากบัเหล่านักรบซามูไร ซ่ึงเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือต ารวจใน

ปัจจุบัน และ เหล่านินจา ซ่ึงเสมือนสายลับ และนักฆ่าในปัจจุบัน…ชมการสาธิตการแสดงการอ าพรางตัวอัน

เล่ืองช่ือ หรือวิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านินจา และชมการแสดงจากโออิรัน พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่

จ าลองจากสมัยเอะโดะ ชมการจ าลองเมืองเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็นมา อสิระให้ทา่นได้เลือกหา

มุมถูกใจบันทกึภาพความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์อาหารญ่ีปุ่นและนานาชาติ  

 ทีพ่กั :  NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

**อิสระทุกท่ำนพกัผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกบักำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น ้ ำแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่ำจะช่วยกระตุน้

กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน**  
  

 วนัจนัทรที์ ่23 ธนัวำคม 2562 (3)        ภูเขำไฟอุสุ (กระเชำ้) – กิจกรรมลำนสกี (ไม่รวมอุปกรณ)์ – JR TOWER 

  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่าน นั่งกระเชา้ชมวิว “ภูเขำไฟอุสุ” ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของโตะยะโกะ มีความสูง 737 เมตร ท่านสามารถ

มองเหน็โดมลาวาของภเูขาอุสุ ตลอดจนอุสุชินซัง โอะกะริยะมะ โคะอุสุ และกินนุมะ คะโคะ ทั้งหมดเกิดจาก

การปะทุของภเูขา ทา่นจะได้ช่ืนชมทวิทศัน์ทั้งหมดและอกีมากจากเส้นทางเดินที่วนรอบปล่องภเูขาไฟอุส ุ

 

 

 

 

 

 

  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู 

บ่ำย  น าทา่นสู่ “ลำนสกี”  บนเกาะฮอกไกโด ในฤดูหนาวที่น่ีคือลานสกขีนาดใหญ่ให้ได้สนุกสนานกบักจิกรรมและ

กฬีาฤดูหนาวมากมาย สก ีสโนว์บอร์ด สโนว์โมบิล หรือถ้าไม่อยากเล่นสก ีกส็ามารถเดินเล่น เทรค็กิ้ ง ลุยหิมะ

เพ่ือชมธรรมชาติของขุนเขาและแมกไม้รอบๆได้ (ไม่รวมค่าเช่าชุดสกี อุปกรณส์กี และ เครือ่งเล่นสกี) 

 



 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าท่านสู่ “JR TOWER” เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้ งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้ง

ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ ศูนย์อาหาร และร้านต่างๆมากมาย JR TOWER มีจุดชมวิวต้ังอยู่ที่ช้ัน 

38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้ง

กลางวันกลางคืน (ไม่รวมตัว๋ข้ึนจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1,000 เยน) 

 

 

 

 

 

 
 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงและเลอืกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 

ทีพ่กั : KARAKSA SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัองัคำรที ่24 ธนัวำคม 2562 (4)     คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – ศำลเจำ้ซปัโปโร – ท ำเนยีบรฐับำลเก่ำ 

                                                   โรงเบยีรซ์ปัโปโร 

  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินชม “คลองโอตำรุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับ 

ต้นของเมือง มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง อิสระเกบ็ภาพความประทบัใจตามอัธยาศัย...จากน้ันน า

ทา่นสู่ “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี” อาคารเก่าแก่สองช้ัน ที่ภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายใน

ท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่

การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริการทา่นด้วยเซต็เมนูขึ้นช่ือเมืองโอตารุ “ปลาฮอกเกะย่าง” 

บ่ำย  น าท่าเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด ถูกสั่งให้สร้างในสมัยเมจิ 

เน่ืองมาจากจักรพรรดิในยุคน้ันต้องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจ้าได้ถูกสร้างข้ีนมาเพ่ือเป็น

การป้องกันการรุกรานของชาวรัสเซีย น าทา่นช่ืนชมบรรยากาศของศาลเจ้าแห่งน้ีที่ปลูกต้นซากุระนานาพันธุ์ไว้

มากมายที่พร้อมจะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร … จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ท ำเนียบรฐับำล

เก่ำ” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลังด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรม

แบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังน้ีจึงได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญ

ของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2512 ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “โรงเบียรซ์ัปโปโร” ที่เก่าแก่ร่วม 100 ปี 

สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปด้วยอฐิสีแดง ด้านในเป็นโถงขนาดใหญ่เตม็ไปด้วยเคร่ืองจักรโบราณที่ใช้ใน

การผลิตเบียร์...น าชม “พิพิธภัณฑ์เบียร์” ที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของเบียร์การกล่ันเบียร์ รวมทั้งความรู้

เชิงวิทยาศาสตร์ในการท าเบียร์อกีด้วย ซัปโปโรเป็นเมืองแรกของญ่ีปุ่นที่มีการต้ังโรงบ่มเบียร์ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร NANDA ร้านช่ือดังแห่งเกาะฮอกไกโด สวรรค์ของคนรักอาหารทะเล

สไตล์ป้ิงย่าง บริการท่านดว้ยเมนูบุฟเฟต์ปูยกัษ์ฮอกไกโดอันเลือ่งชือ่ ปูทาราบะ ปูสุไวปูขน อาหารทะเลอื่นๆ 

หอยเชลล ์หอยนางลม หอยเม่น กุง้ทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของหวาน เคก้หนา้ต่างๆ มุมเครือ่งดืม่ซอฟ

ดร้ิงใหท่้านไดร้บัประทานอย่างไม่อัน้*** 

 

 

 

 
 

 ทีพ่กั : KARAKSA SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

 

 

 

 
  



 วนัพุธที ่25 ธนัวำคม 2562 (5)              อิสระท่องเทีย่วตำมอธัยำศยั   (ไม่มีรถบสัคอยอ ำนวยควำมสะดวก) 

  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

อิสระตำมอธัยำศยัทั้งวนัใหท่้ำนเลือกชอ้ปป้ิงหรือท่องเทีย่วตำมย่ำนดงัของฮอกไกโด  

โดยกำรนัง่รถไฟ JR / SUBWAY (ไม่รวมค่ำรถไฟ) สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “หอนำฬิกำ” ซ่ึงมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่ง หน่ึง สร้าง

ตั้งแต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเร่ิมเดิมทใีช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปล่ียนมาเป็น

มหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาข้ึน มีระฆังตีบอกเวลามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึง

ปัจจุบันน้ีก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการข้ึน

ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอกีแห่งหน่ึง 

 “โอโดริปำรค์” หรือ “โอโดริ โคเอ็น” ที่เป็นทั้งสวนและถนนที่ตัดผ่านย่านใจกลางเมืองจากตะวันออกไป

ตะวันตก ถือเป็นหน่ึงในถนนที่มีเสน่ห์และมีชีวิตชีวาที่สุดในญ่ีปุ่น และเป็นสถานที่จัดเทศกาลหิมะได้อย่าง

งดงามอลังการและเก่าแก่ที่สดุแห่งหน่ึงของโลกในช่วงฤดูหนาว 

“ตรอกรำเมง หรือ รำเมงโยโกโชะ” เป็นศูนย์รวมร้านราเมงที่ข้ึนช่ือว่าอร่อยที่สดุในซัปโปโร มาตั้งร้านอยู่

รวมกนัในตรอกแคบ ๆ แต่ละร้านมีเมนูเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ให้ลูกค้าได้เลือกชิม ไม่ว่าจะเป็นราเมงต้น

ต ารับซุปมิโซะ ราเมงซุปน า้ข้น และหลายหลายรสชาติให้เลือกรับประทานกนั  

“ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปป้ิงอันดับหน่ึงของเมืองซัปโปโร ที่รวบรวมร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และ

อื่น ๆ อกีมากมาย อสิระให้ทา่นช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

“มิตซุย เอำทเ์ล็ต พำรค์” เป็นห้างสรรพสนิค้ารูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด เร่ิม

เปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2012 มีทั้งแบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดังๆมากมาย 

กว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีอกีด้วย และด้านในยังจะมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่น่ัง ที่มีเมนู

ขึ้นช่ือๆท้องถิ่นให้ชิม แถมยังมีร้านจ าหน่ายสนิค้าพ้ืนเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจ าฮอกไกโดให้ได้

ซ้ือของติดไม้ติดมืออกีด้วย 

 อิสระอาหารกลางวัน/อาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง 

 ทีพ่กั : KARAKSA SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 3 ดำว  

 

 

 
 



วนัพฤหสับดีที ่26 ธนัวำคม 2562 (6)  สนำมบนิชิโตเสะ – สนำมบนิสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 

10:30  เดินทำงจำกสนำมบนิชิโตเสะ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG671 

15:30  ถึงสนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
หมำยเหตุ  :   

❖ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน  
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่ำนละ 

21 – 26 ธนัวาคม 62 49,900.- 46,900.- 43,900.- 8,000.- 
 

***กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางที ่ 20 ทา่น สอบถามขอ้มลูส ารองทีน่ั่งไดท้ีฝ่่ายขายบรษิัททวัรใ์กลบ้า้นทา่น*** 
***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 20,000.-บาท*** 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์า้งต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน/ทา่น/ทรปิ หรอื 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริกำรน ้ ำด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%    

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี  

5. ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ ำนวน 3,000.-เยน/ท่ำน/ทริป หรือ 1,000.-บำท/ท่ำน/ทริป) 
 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน :    

❖ ส ำหรบักำรจองกรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  

❖ ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 25 วนั 

 

 

 

 



เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

 

กำรยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ :  

➢ การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

➢ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

➢ ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นส ำหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่ำงของเอกสำรมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติักำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php

