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HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6D4N 
หมูบ่า้นไอน-ุฮาโกดาเตะ-โอตาร-ุกจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก-ีเมนปู ู3 ชนดิ-ออนเซน 

โดยสายการบนิไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ธนัวาคม : 02-07,04-09,12-17, 21-26, 23-28  ธันวาคม 2560 57,900.- 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิชโิตเซะ  

2 
สนามบนิชโิตเซะ-หมูบ่า้นไอนุ-ฮาโกดาเตะ 

เทีย่วชมเมอืงยา่นโมโตมาจ-ิน่ังกระเชา้ชมววิยอดเขาฮาโกดาเตะ 
✈ √ √ 

SHERATON HAKODATE 

HOTEL OR SIMILAR 

3 
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-โกะเรยีวคะค-ุโกดังอฐิแดง 

ชมววิภเูขาไฟโชวะชนิซงั-ทะเลสาบโทยะ 
√ √ √ 

TOYA SUN PALACE HOTEL 

OR SIMILAR [♨] 

4 

ดืม่น ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาโยเต-เมอืงโอตาร-ุ คลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร-ีนาฬกิาไอน ้าโบราณ-โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ              

*เมนปู ู3 ชนดิ                                                                

√ √ √  
PREMIER SAPPORO HOTEL 

OR SIMILAR  

5 กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก-ีเมอืงซปัโปโร-ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ √ √ X 
PREMIER SAPPORO HOTEL 

OR SIMILAR 

6 สนามบนิชโิตเซะ-กรงุเทพฯ ✈    
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 วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ  

21.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย  

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670  

วนัทีส่องของการเดนิทาง       สนามบนิชโิตเซะ – หมูบ่า้นไอน ุ – ฮาโกดาเตะ – น ัง่กระเชา้ชมววิยอด   

                                            เขาฮาโกดาเตะ  

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ [เกาะฮอกไกโด] ประเทศญีปุ่่ น หลังจากนัน้น าทา่นผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวไอน ุปัจจบุนั

ทีน่ีจั่ดตัง้เป็นพพิธิภณัฑช์นพืน้เมอืงไอนุ ทา่นจะไดช้มการแสดงวถิชีวีติ, เรือ่งราวความเป็นมาของ

ชนเผา่, ขา้วของเครือ่งใช,้ อาวธุในการลา่สตัว,์ การด ารงชวีติของชาวไอนุ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย น าทา่น เทีย่วชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิจากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 19 สายมุง่ตรงสู่

ทา่เรอื ถนนเหลา่นีเ้ป็นทีน่ยิมในหมูผู่รั้กการเดนิเทีย่วชมววิ เนือ่งจากเรยีงรายไปดว้ยอาคารตา่งๆ 

ทีม่เีอกลกัษณ์และมภีมูทิศันอ์นัหลากหลายเมือ่ครัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทีม่กีารคา้ขายกบั

ชาวตา่งชาตฝ่ัิงตะวันตก ซึง่ท าใหว้ัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่

ทา่นจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเกา่แบบตะวันตกทีต่ัง้อยูร่มิเนนิเขา 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮาโกดาเตะ น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาฮาโกดาเตะ โดยน าทา่น

โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ชมจดุชมววิววิทวิทัศนข์องเมอืงฮาโกดาเตะ ทีม่นี ้าทะเลขนาบอยูท่ัง้ 

2 ดา้น เป็นคอคอดกระ เมือ่ยามค า่คนืบา้นเรอืนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึท าใหเ้ห็นแสง

ระยบิระยบั เป็นววิทวิทศันย์ามค า่คนืทีส่วยตดิอนัดับ 1 ใน 3 ของโลก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  

                              เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SHERATON HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัสามของการเดนิทาง               ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกะเรยีวคะค ุ– โกดงัอฐิแดง  

                                                  ชมววิภเูขาไฟโชวะชนิซงั – ทะเลสาบโทยะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมอาหาร

ทะเลขึน้ชือ่ของเกาะฮอกไกโด ไมว่า่จะเป็นปหูลายหลายชนดิ ปลาแซลมอ่น ปลาหมกึ ไขห่อย

เมน่ กุง้ ทีม่ทีัง้แบบสดและแบบแหง้ หรอืจะเป็นผลไมข้ึน้ชือ่ตามฤดกูาลและผักพืน้ เมอืง

หลากหลายชนดิหรอืทา่นจะเลอืกลองกจิกรรมตกปลาหมกึหรอืลิม้ลองไอศกรมีหมกึด าทีเ่ป็นของ

ขึน้ชือ่ของเมอืงฮาโกดาเตะไดอ้กีดว้ย หอคอยโกเรยีวคะค ุหอคอยแหง่นีต้ัง้อยูบ่รเิวณดา้นหนา้

ทางเขา้สวนสาธารณะโกะเรยีวคะค ุมคีวามสงู 107 เมตร จากดา้นบนทา่นสามารถมองเห็นรปูรา่ง

ของสวนสาธารณะโกะเรยีวคะคทุีม่ลีกัษณะเหมอืนกบัดาว 5 แฉกพรอ้มทัง้ววิรอบๆเมอืงฮาโกดา

เตะ ในวันทีอ่ากาศดทีา่นสามารถมองเห็นไดถ้งึฝ่ังอาโอโมรเิลยทีเ่ดยีว 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
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บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูอ่าคารโกดงัอฐิแดงเกา่รมิทา่เรอื ในปี 1859 ทา่เรอืฮาโกดะเตะเปิดท า

การเป็นหนึง่ในทา่เรอืคา้ขายระหวา่งประเทศแห่งแรกของญีปุ่่ น ในบรเิวณอา่วเต็มไปดว้ยรา้น 

อาหารและรา้นขายของทีร่ะลกึทีต่ัง้อยูภ่ายในตกึเกา่ คณุจะเพลดิ เพลนิกบัการเดนิกนิลมชมววิ

รอบบรเิวณนีป้ระกอบกบัเพลงทีเ่ปิดทางเสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทั่วเมอืง เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโก

ดาเตะเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแสนโรแมนตกิ จากนัน้น าทา่นชม ภเูขาไฟโชวะซนิซงั ภเูขาไฟเกดิ

ใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหมท่ีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 

1946 ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดังทีเ่ห็นอยู ่ปัจจบุนัอยูใ่น

ความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบนัทกึภาพเป็นที่

ระลกึ 

 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  

ค า่ เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOYA SUN PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ /  

รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาต ิ
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง      ด ืม่น า้บรสิทุธ ิจ์ากภเูขาโยเต – เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ   

                                       พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอน า้โบราณ – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ   

                                       *เมนปู ู3 ชนดิ                                                                

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูภ่เูขาโยเตอ ิทีไ่ดรั้บการกลา่วขานกนัวา่เป็น”ภเูขาฟจู”ิของเกาะฮอกไกโด ให ้

ทา่นไดด้ ืม่น า้บรสิทุธิ ์ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนยอดเขา ผา่นการกลั่นกรองในชัน้หนิตาม

ธรรมชาตแิละผดุขึน้เป็นตาน ้าบรสิทุธิท์ีม่คีวามเย็น สะอาด มแีรธ่าตทุีด่ตีอ่รา่งกาย ดืม่แลว้ท าให ้

ทา่นรูส้กึสดชืน่ น าทา่นเมอืงโอตาร ุเมอืงโรแมนตกิทีค่วบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละความส าคัญ

ทางประวตัศิาสตร ์น าทา่นชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กบัอา่วโอตา

ร ุในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซึง่ใน

ยามค า่คนืคลองแหง่นีไ้ดรั้บค าขนานนามวา่เป็นจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิ

แดง แตโ่ครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนันับเป็นมรดก

ทางสถาปัตย กรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิน าทา่นชม นาฬกิาไอ

น า้โบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิานีจ้ะพน่ไอน ้า มี

เสยีงดนตรดีังขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา  น าทา่นชม                     

โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงาน

ถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ีชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีค้อื 

Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลับไปใหค้นที่

ทา่นรักทาน หรอืวา่ซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นก็ได ้นอกจากนีท้า่นจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็ค

โกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้และทา่นก็ยงัจะไดช้มประวัตคิวามเป็นมาของโรงงาน 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร *เมนปู ู3 ชนดิ                                                                 

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PREMIER SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง        กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี– ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสมัผัสความสนุก สนานกบักจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นได ้

อสิระเพลดิเพลนิกบัการสมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อยา่งเป็นประสบ 

การณ์ทีส่นุกไมรู่ล้มื ** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชดุส าหรับเลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทกุชนดิ ** 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

บา่ย 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนทานกุโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของหา้ง สรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายให ้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ DONKY เปิด 24 ชม, รา้น100เยน, รา้น UNIQLO, รา้น GU, รา้น 

ABC, หา้ง PARCO รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
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เครือ่งส าอาง 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PREMIER SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง           สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.00 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671  

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

 

HOKKAIDO WINTER LOVER 6D4N BY TG 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 – 
ไมเ่กนิ 12 ปี 
พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

02 – 07 ธันวาคม 2560 57,900 54,900 49,900 8,900 35,900 

04 – 09 ธันวาคม 2560 57,900 54,900 49,900 8,900 35,900 

12 – 17 ธันวาคม 2560 57,900 54,900 49,900 8,900 35,900 

21 – 26 ธันวาคม 2560 57,900 54,900 49,900 8,900 38,900 

23 – 28 ธันวาคม 2560 57,900 54,900 49,900 8,900 38,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น *** 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 
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4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื 

คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถ

ใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
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     5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่

จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้

เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไม่

ยกเวน้การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างาน

เพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไม่

ยิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ  

*** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยส าเนาพรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืน

ใหถ้า่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี*้*  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 


