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 ชมความสวยงามของ บอ่น ำ้สฟ้ีำ ทีเ่กดิจากแรธ่าตจุากโคลนภเูขาไฟบนเกาะฮอกไกโด 

 สนุกและเพลดิเพลนิไปกบัตัวการต์นูโดราเอมอ่น ที ่โดรำเอมอ่นสกำยพำรค์ 

 สมัผัสความหนาวเย็น - 41 องศาและชมงานศลิปะทีท่ าจากน ้าแข็ง ณ พพิธิภณัฑน์ ำ้แข็ง 

 ชม น ำ้ตกกงิกะน ำ้ตกรวิเซ น ้าตกทีจ่ัดไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหน่ง่นนรอ้ยของีีปุ่่ น 

 เทีย่วชมเมอืงแหง่ความโรแมนตกิทีผ่สมผสานกบัความเกา่แกท่างประวัตศิาสตร ์ณ เมอืงโอตำร ุ

 ชมโรงงานและชมิชอ็คโกแลต Shiroi Koibito ทีข่ ่น้ชือ่ทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด 

 ชอ้ปป้ิงจนุจนนแหลง่ชอ้ปป้ิงนจกลางเมอืงซปัโปโร ยำ่นทำนกุโิคจ ิ

 สมัผสักำรแชน่ ำ้แรแ่บบชำวญีปุ่่ นแท ้[Onsen] 
  

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 19 – 24, 26 – 31 พฤษภำคม, 02 – 07 มถินุำยน 34,900.- 
 09 – 14, 16 – 21, 23 – 28 มถินุำยน, 30 มถินุำยน – 05 กรกฎำคม 2558  
  

วนัแรกของกำรเดนิทำง            กรงุเทพฯ – สนำมบนิชโิตเซะ 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิดอนเมอืง อำคำร 1 ช ัน้ 3 เคำนเ์ตอร ์4 สำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยี

เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยนหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

23.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิ

ที ่XJ 620 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOKKAIDO BLUE POND FINVER  
6 DAYS 4 NIGHTS 

                      โดยสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
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วนัทีส่องของกำรเดนิทำง        สนำมบนิชโิตเซะ – โดรำเอมอ่นสกำยพำรค์ – เมอืงคำมคิำวะ  

                                              พพิธิภณัฑน์ ำ้แข็ง – เมอืงโซอนุเคยีว – แชน่ ำ้แร ่

07.50 น. เดนิทางถง่ สนำมบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากนัน้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โดรำเอมอ่นสกำยพำรค์ นหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิกบัตัวการต์นูนนเรือ่งโดราเอมอ่นการต์นูทีเ่ป็นนยิมทีส่ดุนนีีปุ่่ น นหท้า่นไดอ้สิระกบั

การถา่ยรปูกบัฉากนนการต์นู เชน่ ฉากน่ังไทมแ์มชชนีทีจ่ะทา่นนหท้กุทา่นเสมอืนเป็นสว่นหน่ง่

ของการต์นูโดราเอมอ่น และยงัมโีซนรา้นคา้ทีข่ายของทีเ่กีย่วกบัโดราเอมอ่น เชน่ รา้นกาแฟที่

จะขายขนมไทยากซิ ่ง่เป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิีโ่ดราเอมอ่นชืน่ชอบ และยงัมโีซน

หอ้งสมดุจะมหีนังสอืการต์นูโดราเอมอ่นจัดจ าหน่าย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคำมคิำวะ เพือ่ชม พพิธิภณัฑน์ ำ้แข็ง (ICE PAVILLION) เป็น

สถานทีจั่ดแสดงงานศลิปะจากหมิะ ชืน่ชมกบัผลงานการปัน้ตุ๊กตาหมิะและการแกะสลักหมิะโดย

ผลงานเหลา่นีเ้ป็นผลงานของเหลา่บรรดาศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีง นอกจากนีภ้ายนนถ ้ายงัมคีวาม

สวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยูน่นถ ้าหนิงอกหนิยอ้ยนหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นกบั

อณุหภมู ิ-41 องศาเซลเซยีส พบกบัความน่ารักของนางฟ้าทะเล คลโีอเน่ (Sea Angle) อสิระ

นหท้า่นไดบ้นัทก่ภาพความประทับนจ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโซอนุเคยีว 

 

ค ำ่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MOUNTAIN VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรของโรงแรม  

หลงัอำหำรใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำรแชน่ ำ้แรธ่รรมชำตเิพือ่ผอ่นคลำยควำมเมือ่ยลำ้

และจะท ำใหผ้วิพรรณสวยงำม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง          น ำ้ตกกงิกะ – น ำ้ตกรวิเซ – เมอืงบเิอ – บอ่น ำ้สฟ้ีำ BLUE POND 

                                                เมอืงซปัโปโร 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมความงามของ น ำ้ตกกงิกะและน ำ้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของ

ธรรมชาตขิองน ้าตกทีจ่ัดไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหน่ง่นนรอ้ยของีีปุ่่ น น ้าตกทัง้สอง

แหง่นีม้ตีน้น ้าอยูน่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว สามารถสมัผัสความแรงของสายน ้าทีไ่หลรวมกนักลาย

มาเป็นแมน่ ้าอชิคิารไิดห้ลังจากฤดหูนาว สว่นนนชว่งฤดหูนาวน ้าตกทัง้สองแหง่นีจ้ะแข็งตัว

กลายเป็นน ้าแข็ง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ ือ่วา่ “Small 

Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนีอ้ยูท่ีภ่าพววิ

ทวิทัศนแ์บบพาโนรามา น าทา่นชม บอ่น ำ้สฟ้ีำ หรอื BLUE POND บอ่น ้าสฟ้ีาทีเ่กดิจากความ

บงัเอิี ทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นเพือ่ไมน่หโ้คลนภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาไฟ 

Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทีก่น้บอ่น ้าแหง่นีจ้ะมแีรธ่าตทุีเ่กดิจากโคลน

ภเูขาไฟท านหม้สีฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตสดนส และมกี ิง่ไมท้ีโ่ผลอ่อกมาจากพืน้ผวิน ้า ท านหม้คีวาม

สวยแปลกตาไปอกีแบบ อกีทัง้สขีองบอ่น ้าแหง่นีจ้ะมคีวามสวยงามแตกตา่งไปตามแตล่ะ

ฤดกูาลอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร  

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง            เมอืงโอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

                                             นำฬกิำไอน ำ้โบรำณ – โรงงำนช็อคโกแลตอชิยิะ – ชอ้ปป้ิงทำนกุโิคจ ิ

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตำร ุเมอืงโรแมนตกิทีค่วบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละ

ความส าคัีทางประวัตศิาสตร ์น าทา่นชม คลองโอตำร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และ

เชือ่มตอ่กบัอา่วโอตาร ุนนสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทาง

เรอืบรเิวณปากอา่ว ซ่ง่นนยามค ่าคนืคลองแหง่นีไ้ดรั้บค าขนานนามวา่เป็นจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งข่น้

จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายนนท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์หง่นีส้รา้งข่น้นนปี 1910 ปัจจบุนันับเป็น

มรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์นหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิน าทา่นชม 

นำฬกิำไอน ำ้โบรำณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิานีจ้ะพน่ไอ

น ้า มเีสยีงดนตรดีังข่น้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชม โรงงำนช็อคโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของีีปุ่่ น ตัวอาคาร

ของโรงงานถกูสรา้งข่น้นนสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซ่ง่ม ีช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่

ทีส่ดุของทีน่ ีค้อื Shiroi Koibito ซ่ง่มคีวามหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถ

เลอืกซือ้กลับไปนหค้นทีท่า่นรักทาน หรอืวา่ซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นก็ได ้

นอกจากนีท้า่นจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้และทา่นก็ยงัจะไดช้มประวัติ

ความเป็นมาของโรงงาน น าทา่นชอ้ปป้ิงยำ่นทำนกุโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ชือ่ดัง

และรา้นคา้มากมายนหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้นุจ เชน่ รา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, 

เครือ่งนชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,รา้น 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

 

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง            อสิระทอ่งเทีย่วในซปัโปโร หรอือสิระกบักำรชอ้ปป้ิง 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวันนหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วสมัผัสบรรยากาศนนเมอืงซปัโปโร หรอืเลอืกอสิระ 

ชอ้ปป้ิงยำ่นกำรคำ้ในเมอืงซปัโปโร แหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมาย

นหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้นุจ เชน่ หา้งปารโ์ก,้ หา้งมซิโุกช ิทีเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์ังของ

ีีปุ่่ น หรอืจะเป็นรา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง shisedo, kose, kiss, SKII, Kanebo 

* เพือ่ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิอยำ่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิำรอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ * 

 

ค ำ่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง              สนำมบนิชโิตเซะ – กรงุเทพ ฯ 

เชำ้ตรู ่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซะ 

08.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621  

14.10 น. เดนิทางถง่ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับนจ  
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HOKKAIDO BLUE POND FINVER 6 DAYS 4 NIGHTS BY XJ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 19 – 24, 26 – 31 พฤษภำคม, 02 – 07 มถินุำยน 2558  
 09 – 14, 16 – 21, 23 – 28 มถินุำยน, 30 มถินุำยน – 05 กรกฎำคม 2558 
 
อตัรำคำ่บรกิำร    พฤษภำคม – กรกฎำคม 2558 
ผูน้หีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 34,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – 12 ปี พักกบัผูน้หี ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 34,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – 12 ปี พักกบัผูน้หี ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 34,900 .- 

เด็กอาย ุ2 – 7 ปี พักกบั ผูน้หี ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 31,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,900 .- 

รำคำไมร่วมต ัว๋ หกัคนืทำ่นละ  10,000.-  บำท 

 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ลกูคำ้ทีบ่นิกบัสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่ง **  

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซน์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะท านห ้

ครอบครัวทีม่าดว้ยกนัไมไ่ดน่ั้งตดิกนั หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกนัจะมี

รายละเอยีดการคา่นชจ้า่ยนนการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดงันี ้

2.  ทำงแอรเ์อเชยีมนี ำ้หนกักระเป๋ำใหท้ำ่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วกำรเดนิทำง ทำ่นใดประสงคจ์ะซือ้น ำ้หนกั

เพิม่กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัรำคำ่สมัภำระตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่ง.. 

3.  สว่นลกูคำ้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่ก ีย่วกบักำรกฬีำ อำทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คำ่สมัภำระเป็นคำ่อปุกรณ์กฬีำ

เพิม่เตมิแยกจำกคำ่สมัภำระ ตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่ง  
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น ำ้หนกัขำไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

รำคำ [จำ่ยเพิม่] บำท ฟร ี 150.- 400.- 750.- 

คำ่อปุกรณ์กฬีำ 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

 

** ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น ำ้หนกัเพิม่หลงัจำกท ำกำรจองแลว้ ถำ้ลกูคำ้มนี ำ้หนกัเกนิก ำหนดตอ้ง

จำ่ยคำ่สมัภำระเพิม่หนำ้เคำนเ์ตอรต์ำมอตัรำทีส่ำยกำรบนิก ำหนดคอื... 

- ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิดอนเมอืง น ำ้หนกัเกนิกวำ่ก ำหนด คดิกโิลละ 500 บำท / ทำ่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทำงจำก สนำมบนินำรติะ / คนัไซ น ำ้หนกัเกนิกวำ่ก ำหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทำ่น / 

เทีย่ว 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

    ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ  

     กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์

 4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่นชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่นชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีนหม,่ สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตี

มดัจ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถง่เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิ

มดัจ ำ หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของ

เจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงมคัคเุทศกไ์ม่

สำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้**  

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการนชบ้รกิารรายการนดรายการหน่ง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีนดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยนชค้ะแนนจาก

บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยช าระเงนิทา่นตอ้งการการทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวน้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
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 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวน้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ 

     สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองนนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองนนวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่  

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

  เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่นชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดีคา่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศีีปุ่่ นนหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้นนประเทศีีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มีาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารนนขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัว่ามคีณุสมบตันินการเขา้ ประเทศีีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งนชน้นการพจิารณาการอนุีาตนหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมนหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ่น้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของีีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศีีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่นชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข่น้ระหวา่งทีพ่ านักนนประเทศีีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักนนประเทศีีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักนนประเทศีีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารนชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมนดๆ ทีจ่ะกระท านนประเทศีีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. นนขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศีีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูน่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมน่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมน่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมำยเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางนนกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่ง่ 15 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับข่น้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้นหท้ราบลว่งหนา้

อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบนดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซ่ง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบนดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูี หาย อนัเนือ่งเกดิจาก

ความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง

บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

กำรเมอืง สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของ

เงนิสกลุเยน 

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นส ำหรบัพำสปอรต์จนีแดง  
(กรณุำสง่เอกสำรกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุำถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสำร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหำย*** 

1. พำสปอรต์จนีแดง  

 จะนชเ้วลาด าเนนิการนนการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อำทติย ์จง่ตอ้งขอรบกวนนหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมา

ทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปทีป่ระเทศีีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากีีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการนห)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไป

และกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่ง่ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทำงสถำนทตูไมย่กเวน้

กำรยืน่วซีำเขำ้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงนบอนุีาตท างานเพิม่เตมิ 

เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรขอวซีำ่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 นบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีำวเทำ่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง 

ไมย่ิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หำ้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถำ่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้ม

ทัง้ถา่ยส าเนาพรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 นบส าคัีถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 นบอนุีาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 



HOKKAIDO BLUE POND FINVER 6D4N (AIR ASIA X)                                            หนา้ 8 จาก 8 
       

 1.7 สมดุบัี ชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบัี ชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ย

เอกสารตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถง่หนา้ทีป่รับยอดบัี ชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) นนกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่ง่ 

6 เดอืนนหถ้า่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถง่หนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรำยวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ำมำรถใชไ้ดก้บัสถำนกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถง่บรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท านหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจง่ขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืนหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**นนกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายนน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่บรกิำร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูีีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 


