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HOKKAIDO SNOW 4 FESTIVAL 6D4N             

เดนิทาง 7-12/8-13/9-14 ก.พ. 61   

โดยสารการบนิไทย ราคาเร ิม่ตน้ 59,995 บาท   

 ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- 4 เทศกาลน า้แข็งทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด  

“เทศกาล SOUNKYO ICE FEST-SAPPORO SNOWFEST-OTARU CANDLE LIGHT-SHIKOTSU ICE FEST”  

- ชมโชวเ์ดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิสดุนา่รกั ณ “สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่” 

- เทีย่วชม น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ ถนนซาไคมาจ ิ

- สนกุสนานกบักจิกรรมบนลานสก ี“TAKINO PARK” อยา่งเพลดิเพลนิใจ 

- ผอ่นคลายกบัการแชอ่อนเซน 2 คนื 

-พเิศษสดุๆๆ กบัเมนป้ิูงยา่งพรอ้มป ู3 ชนดิ ไดแ้ก ่ปสูไึว, ปทูาราบะ, ปขูน แบบไมอ่ ัน้ *** 
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 20.30 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย (TG) 

  โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

    23.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยเทีย่วบนิที ่TG 670 ** [บรกิารอาหารรอ้น บนเครือ่ง] ** 

 ** ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไทยแอรเ์วย ์เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏระเบยีบของสายการบนิ

 ส าหรับการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่งใหก้บัลกูคา้ 

Day 2 

สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)-อาซาฮคีาวา่-หมูบ่า้นราเมน-สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่+เพนกวนิพาเหรด  

โซอนุเคยีว-น า้ตกกงิกะ-น า้ตกรวิเซ-ชมเทศกาลน า้แข็งโซอนุเคยีว-แชน่ า้แร ่

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋า

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ...  

09.30 น. ไกดจ์ะน าท่านไปขึน้รถบัสทีเ่ตรยีมไว ้.. และเขา้สูโ่ปรแกรมทอ่งเทีย่วเริม่จาก 

เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa)  ที่ตัง้อยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. เป็น

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองรองจากเมอืงซัปโปโร .. พาทกุทา่นไปยัง  หมูบ่า้น

ราเมน (Ramen Village) ซึง่เมอืงแห่งนี้ มีประวัตศิาสตรก์ารท าราเมน มา

อย่างยาวนาน นับตัง้แต่ยุคหลังสงครามโลกครัง้ที ่2   และมีน ้าซุปแบบฉบับ

ของตัวเอง โดยหมู่บ า้นราเมน ถือก าเนิดมาในปี 1996  เพื่อให เ้หล่า

นักทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาสมัผัสรสชาตแบบดัง้เดมิของรา้นราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)     

2 

สนามบนิชโิตเสะ(ฮอกไกโด)-เมอืงอาซาฮคีาวา่-หมูบ่า้นราเมน  
สวนสตัวอ์าซาฮยีาม่า+เพนกวนิพาเหรด  

โซอนุเคยีว-น ้าตกกงิกะ-น ้าตกรวิเซ 

ชมเทศกาลน า้แข็งโซอุนเคยีว-แชน่ ้าแร่ 

 

  

SOUNKYO[♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 

เมอืงซปัโปโร-ชมงานSAPPORO SNOW FESTIVAL 2018  

โอตารุ-คลองโอตารุ-พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร-ี 
เทศกาลOTARU CANDLE LIGHT FESTIVAL 

*** พเิศษสดุๆๆ กับเมนูป้ิงย่างพรอ้มป ู3 ชนดิ ไดแ้ก ่ปูสไึว, ปทูา

ราบะ, ปขูน แบบไมอ่ัน้ *** 

   

SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 
เทศกาลน า้แข็ง SHIKOTSU ICE FEST-เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึ
จโิกกดุาน-ิชมภเูขาไฟโชวะชนิซงั-แชน่ ้าแร่    

LAKE TOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
กจิกรรม ณ ลานสก ีTAKINO PARK  –เมอืงซปัโปโร 

ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิ                                                            
SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบนิสวุรรณภมู ิ  
 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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8 รา้นไดอ้ยา่งเต็มที ่

** อสิระ อาหารกลางวนั  เลอืกทานราเมน จากรา้นตา่งๆ ทีห่มูบ่า้นราเมน แหง่นี ้ ** 

   

ชว่งบา่ย น าทา่นไปยัง  สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ (Asahiyama Zoo) ซึง่เป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมอย่างสงู 

เพราะวา่สวนสตัวแ์หง่นีไ้ดส้รา้งมติใิหมใ่หก้บัผูม้าเยอืน เชน่  อโุมงคใ์ตน้ ้าของสระเพนกวนิทีจ่ะไดเ้ห็นเหลา่เพนกวนิตัว

นอ้ยวา่ยน ้าอยูเ่หนอืตวัเรา ... โดมแกว้ทีใ่หท้า่นไดโ้ผลห่ัวเขา้ไปยังกรงของหมขีัว้โลกและหมาป่าเพือ่จะไดเ้ห็นพวก

เขาเหลา่นัน้ในระยะประชดิ ... รวมไปถงึสตัวป่์าตา่งๆ เชน่  กวางป่า เหยีย่ว นกกะเรยีน (ทีพ่บในฮอกไกโด) เสอืดาว 

ยรีาฟ หมแีพนดา้  เป็นตน้  และ พเิศษสดุในชว่งฤดหูนาว ทางสวนสตัวจ์ะมขีบวนพาเหรดเพนกวนิ ใหช้มอกีดว้ย   

(รอบการโชวพ์าเหรดเพนกวนิคอื 11.00 น. และ 14.30 น.  ตัง้แต ่ปลายธันวาคม-กลางมนีาคม และชว่งมนีาคม จะมี

เพยีงรอบ 11.00 น. เทา่นัน้  **  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโซอุนเคยีว  น าทา่นชมความงามของ น า้ตกกงิกะและ

น า้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิองน ้าตกทีจ่ัดไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ใน

รอ้ยของญีปุ่่ น น ้าตกทัง้สองแห่งนีม้ตีน้น ้าอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว สามารถสมัผัสความแรงของสายน ้าทีไ่หลรวมกนั

กลายมาเป็นแมน่ ้าอชิคิารไิดห้ลงัจากฤดหูนาว สว่นในชว่งฤดหูนาวน ้าตกทัง้สองแหง่นีจ้ะแข็งตวักลายเป็นน ้าแข็ง 

 จากนัน้ชม เทศกาลน า้แข็งเมอืงโซอุนเคยีว เทศกาลประจ าฤดหูนาวหรอืทีเ่รยีกวา่ Hyobaku Matsuri จดัขึน้

เป็นประจ าทุกปี ซึง่ปีนีจ้ดัต ัง้แตว่นัที ่25 มกราคม-18 มนีาคม 61 ทา่นจะไดพ้บกบัประตมิากรรมตา่งๆ ทีท่ า

มาจากหมิะและน า้แข็งทีป่ระดบัประดาโดยแสงไฟแสงสตีระการตา 

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SOUNKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 รับประทานอาหารค ่า จากนัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าแจกธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น (Onsen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 3 

ซปัโปโร-ชมงานSAPPORO SNOW FESTIVAL 2018-โอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

เทศกาล OTARU CANDLE LIGHT FESTIVAL-DUTY FREE 

*** พเิศษสดุๆๆ กบัเมนป้ิูงยา่งพรอ้มป ู3 ชนดิ ไดแ้ก ่ปสูไึว, ปทูาราบะ, ปขูน แบบไมอ่ ัน้ *** 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนัน้ ท าการเชค็เอาท ์ 

 น าท่าน ชมเทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL 2018 ครัง้ที่ 69 ณ โอโดรปิาร์คเป็นเทศกาลหิมะที่มี

ชือ่เสยีงของเมอืงซัปโปโร ซึง่จัดขึน้ประมาณวนัที ่05-12 กมุภาพันธ ์2561 บนพืน้ทีจั่ดงาน 3 สว่นคอืสวนสาธารณะโอ

โดร ิยา่นการคา้ซซูกูโินะ และซปัโปในงานมกีารน าเสนอประตมิา กรรมทีส่รา้งจากหมิะและน ้าแข็งเป็นจ านวนนับรอ้ยชิน้ 

เทศกาลหมิะซปัโปโรเป็นเทศกาลหมิะทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และมผีูเ้ขา้ชมงานจากทัว่โลกกวา่ 2 ลา้นคนทกุปี  
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 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงโรแมนตกิทีค่วบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละความส าคญัทางประวัตศิาสตร ์น าทา่นชม 

คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กับอา่วโอตารุ ในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยคุ

อตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซึง่ในยามค า่คนืคลองแหง่นีไ้ดรั้บค าขนานนามวา่เป็นจุดทีโ่รแมนตกิ

ทีส่ดุ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แต่

โครง สรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละ

ควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิจากนัน้น าทา่นสมัผัสเทศกาลสดุโรแมนตคิ OTARU CANDLE LIGHT 

FESTIVAL ซึง่ในปีนีท้ีจั่ดขึน้ในชว่งวนัที ่09-18 กมุภาพันธ ์2018 ใหท้กุทา่นไดอ้ิม่เอมกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ย

กลิน่อายความโรแมนตคิของแสงเทยีนทีถ่กูจัดวางไวภ้ายใตโ้คมทีส่รา้งขึน้จากหมิะ น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้

คณุภาพดทีี ่   รา้นคา้ปลอดภาษ ี DUTY FREE ...  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  *** พเิศษสดุๆๆ กบัเมนป้ิูงยา่งพรอ้มป ู3 ชนดิ ไดแ้ก ่ปสูไึว, ปทูาราบะ, ปขูน แบบไมอ่ ัน้ *** 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

Day 4 

เทศกาลน า้แข็ง SHIKOTSU ICE FEST-เมอืงโนโบรเิบ็ทส-ึจโิกกดุาน-ิชมภเูขาไฟโชวะชนิซงั-แชน่ า้แร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ท าการเชค็เอาท ์.. และตรวจสอบสมัภาระ  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลน า้แข็ง SHIKOTSU ICE FEST เทศกาลน ้าแข็งทีท่ะเลสาบชโิคทส ึ ทะเลสาบ ปาก

ปลอ่งภเูขาไฟ ทีไ่ดช้ ือ่วา่มนี ้าทีใ่สบรสิทุธิเ์ป็นอนัดบัตน้ๆ โดยจะใชน้ ้าจากทะเลสาบ น ามาพ่นผา่นสปรงิเกอร ์  คอ่ยๆ 

กอ่รูปทรงเป็นกอ้น น ้าแข็งทรงกรวย ขนาดเล็กใหญ่แตกตา่งกันไปถงึ 30 แบบ  ในชว่งเวลากลางวนั  คณุจะไดรั้บชม

ความสวยงามของ น ้าแข็งสฟ้ีา เรยีกวา่ “ชโิคทสบึล”ู สว่นในเวลากลางคนืนัน้ จะไดต้ืน่ตา ตืน่ใจไปกับ การจัดแสดง

ไฟ เลน่ไฟน ้าแข็ง สสีนัสวยงาม มกีารจดุพล ุการแสดงตา่งๆ คอยคณุอยู ่ นอกจากนัน้อาหาร และเครือ่งดืม่อุน่ๆ ก็มี

บรกิารดว้ย    

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะฮอกไก น าทา่นชม 

 จโิกกดุาน ิหรอื หบุเขานรก เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยังไมด่ับจงึกอ่ใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืด อนัเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิียั่งคงอยูช่ัว่กัลป์ จากนัน้น าทา่น ชมภูเขาไฟโชวะซนิซงั [ดา้นลา่ง] ภเูขาไฟเกดิใหม่

ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหมท่ีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กนั

นานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดงัทีเ่ห็นอยู ่ปัจจุบนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทาง

ธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ   

 จากน ัน้เดนิทางสู ่ทีพ่กั 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 เขา้สูท่ีพั่ก  … LAKE TOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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กจิกรรม ณ ลานสก ีTAKINO PARK  –เมอืงซปัโปโร-ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ-ิซปัโปโร 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทาง สมัผสัความสนกุสนานกบัหมิะทีล่านสก ีTAKINO PARK  ใหท้กุทา่นไดอ้สิระ 

  เพลดิเพลนิกบัการสมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังโดนัทเลือ่นหมิะ” อยา่งเป็นประสบการณ์ทีส่นุก

  ไมรู่ล้มื ** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทกุชนดิ ** 

 *** กจิกรรมเลน่หมิะ ณ ลานสก ีข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และ ความสงูของหมิะ *** 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นทานุกโิคจ ิ( Tanuki Koji ) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงโดยสรา้งหลงัคาคลมุยาวตามแนวถนน ซึง่มคีวามยาว 

1 กโิลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแมน่ ้า Sosei .. สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 200 รา้น ขายของทีร่ะลกึ 

ขนม ของเลน่ เครือ่งส าอาง ช็อคโกแลต เสือ้ผา้ รา้นดองกีโ้ฮเต และรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานมากมาย โดยยา่นนี้

เป็นตลาดเกา่แกม่ากกวา่ 100 ปี ตัง้แต ่1873 ปัจจบุนัมกีารจัดเทศกาลตา่งๆ เชน่ เทศกาลทานุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎาคม-

สงิหาคม) ก็จะประดับประดาไปดว้ยไฟ และตกแตง่อย่างสวยงาม 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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สนามบนิชโิตเสะ –  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง  สนามบนิชโิตเสะ 

08.00 น. ถงึ สนามบนิชโิตเสะ  .. ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบนิไทย   เทีย่วบนิที ่  TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ  กรงุเทพฯ   .. โดยสวสัดภิาพ 

 

 

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

 

 

HOKKAIDO SNOW 4 FESTIVAL BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

7-12 กมุภาพันธ ์2561 61,995 61,995 60,995 10,900 

8-13 กมุภาพันธ ์2561 

9-14 กมุภาพันธ ์2561 

59,995 

61,995 

59,995 

61,995 

59,995 

60,995 

10,900 

10,900 

 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 5,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 

          **ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 5,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 
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1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


