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HOKKAIDO SNOW FEST มนัส ์มนัส ์5DAY3NIGHT           

เดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์61 ราคาเร ิม่ตน้ 49,999 บาท 

โดยสารการบนิไทย (TG) 

 
 

ไฮไลท ์ทวัร ์

- พเิศษ!!พาเขา้ชมงานเทศกาลหมิะซปัโปโร 2018 (SNOW FESTIVAL) 

- ชมโชวเ์ดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิสดุนา่รกั ณ “สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่” 

- สนกุสนานกบักจิกรรมบนลานสก ี“SHIKISAI NO OKA” 

- ชอ้ปป้ิงทีอ่อิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่  

- อสิระทอ่งเทีย่ว 1 วนัเต็ม!! 
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

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

  โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

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

 ** ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไทยแอรเ์วย ์ เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏระเบยีบของสายการบนิ

 ส าหรับการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่งใหก้บัลกูคา้ 

Day 2 

สนามบนิชนิชโิตเสะ – เมอืงอาซาฮคีาวา่ – หมูบ่า้นราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ –  

ชอ้ปป้ิง ออิอน มอลล ์– โรงแรม 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ  เมอืงซัปโปโร  เกาะฮอกไกโด  ...น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ...  

09.30 น. ไกดจ์ะน าท่านไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว ้.. และเขา้สู่โปรแกรมท่องเที่ยวเริม่จาก เมอืงอาซาฮคีาวา่ (Asahikawa)  

ทีต่ัง้อยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองจากเมอืงซัปโปโร .. พาทุกท่านไปยัง  หมู่บา้นรา

เมน (Ramen Village) ซึง่เมอืงแห่งนี้ มปีระวัตศิาสตรก์ารท าราเมน มาอย่างยาวนาน นับตัง้แตยุ่คหลังสงครามโลก

ครัง้ที ่2   และมนี ้าซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บา้นราเมน ถอืก าเนิดมาในปี 1996  เพื่อใหเ้หล่านักท่องเทีย่วได ้

เขา้มาสมัผัสรสชาตแบบดัง้เดมิของรา้นราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ 8 รา้นไดอ้ยา่งเต็มที ่

** อสิระ อาหารกลางวนั  เลอืกทานราเมน จากรา้นตา่งๆ ทีห่มูบ่า้นราเมน แหง่นี ้ ** 

ช่วงบ่าย น าท่านไปยัง  สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า (Asahiyama Zoo) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไดรั้บความนิยมอย่างสูง 

เพราะวา่สวนสตัวแ์หง่นีไ้ดส้รา้งมติใิหมใ่หก้ับผูม้าเยอืน เชน่  อโุมงคใ์ตน้ ้าของสระเพนกวนิทีจ่ะไดเ้ห็นเหลา่เพนกวนิตัว

นอ้ยวา่ยน ้าอยู่เหนือตัวเรา ... โดมแกว้ทีใ่หท้่านไดโ้ผล่หัวเขา้ไปยังกรงของหมขีัว้โลกและหมาป่าเพื่อจะไดเ้ห็นพวก

เขาเหล่านัน้ในระยะประชดิ ... รวมไปถงึสัตวป่์าต่างๆ เชน่  กวางป่า เหยีย่ว นกกะเรยีน (ทีพ่บในฮอกไกโด) เสอืดาว 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)     

2 
สนามบนิชนิชโิตเสะ – เมอืงอาซาฮคีาวา่ – หมูบ่า้นราเมน – สวน

สตัวอ์าซาฮยีาม่า – ชอ้ปป้ิง ออิอน มอลล ์– โรงแรม 

 

  

ASAHIKAWA 
PREMIER CABIN 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

อาซาฮคีาวา่ – กจิกรรมบนลานหมิะ  ชคิไิซโนะโอกะ  – ซปัโปโร – 

ดวิตี ้ฟร ี– ชมงานเทศกาลหมิะซปัโปโร 2018  
(SNOW FESTIVAL) 

   
TMARK CITY HOTEL   

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั    
TMARK CITY HOTEL   

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

   

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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ยีราฟ หมีแพนดา้  เป็นตน้  และ พิเศษสุดในช่วงฤดูหนาว ทางสวนสัตวจ์ะมีขบวนพาเหรดเพนกวนิ ใหช้มอกีดว้ย   

(รอบการโชวพ์าเหรดเพนกวนิคอื 11.00 น. และ 14.30 น. ในแต่ละวัน  ตัง้แต ่ปลายธันวาคม-กลางมนีาคม และชว่ง

มนีาคม จะมเีพยีงรอบ 11.00 น. เทา่นัน้  **  

หลงัจากนัน้ พาทกุทา่นไปยัง ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่  ( AEON MALL ASAHIKAWA )  หา้งดงัทีม่สีนิคา้มากมายให ้

เลอืกชอ้ปป้ิง และ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ขนาดใหญ ่ … 

**  อสิระ อาหารเย็นตามอธัยาศยั  ภายใน ออิอน มอลล ์** 

 เขา้สูท่ีพั่ก   ... ASAHIKAWA  PREMIER  CABIN  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  

 

Day 3 

อาซาฮคีาวา่ – กจิกรรมบนลานหมิะ  ชคิไิซโนะโอกะ  – ซปัโปโร – ดวิตี ้ฟร ี– ชมงานเทศกาลหมิะ 

ซปัโปโร 2018 (SNOW FESTIVAL) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง  

เริม่ตน้ที ่ “กจิกรรมบนลานหมิะ”  ชคิไิซโนะโอกะ ( Shikisai no 

oka )  ทา่นไดล้องเลน่กจิกรรม อาท ิ SNOW MOBILE , SNOW 

RAFTING  หรอื  SNOW BANANA BOAT  ...  

**แจง้ความประสงคก์บัทางไกดข์องเรา ลว่งหนา้ นะคะ ** 

ใหอ้สิระทกุทา่นตามอธัยาศยับนลานกจิกรรมจนกระทั่งไดเ้วลานัหมาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนัน้ ... เดนิทางเขา้มายัง เมอืงซปัโปโร  เมอืงหลักของเกาะฮอกไกโด และใหญเ่ป็นอนัดบัหา้ของ

ประเทศญีปุ่่ น  ... น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้คณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี  DUTY FREE .... จากนัน้น าทา่น

เขา้ชมงานเทศกาลหมิะซปัโปโร หรอื  SNOW  FESTIVAL  ทกุๆปี ( ในปี 2018  จะจดัขึน้

ในชว่งวนัที ่ 5-12 กมุภาพนัธ ์)** ส าหรบัทา่นทีซ่ือ้ทวัรม์าในชว่งตน้เดอืน  2-9  

กมุภาพนัธ ์จะไดเ้ขา้ชมงาน เทศกาลหมิะซปัโปโร 2018 ในคร ัง้นี ้โดยจะใหอ้สิระเดนิเลน่ 

ถา่ยรปูตามอธัยาศยั **  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ **เมนพูเิศษ ขาป3ูชนดิ**  
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  (หมายเหต-ุ เมนขูาป3ูชนดิ จะเร ิม่ทานต ัง้แตก่รุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที ่15 ม.ค.61 เป็นตน้ไป)  

เขา้สูท่ ีพ่กั ...  TMARK  CITY  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่     

Day 4 

อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ใหอ้สิระทุกท่าน ตามอัธยาศัย (ไม่มรีถบัสบรกิาร) ใหท้่านเลอืกอสิระ ชอ้ปป้ิงย่านการคา้ในเมอืงซปัโปโร แหล่ง

ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ หา้งปารโ์ก,้ หา้งมซิุโกช ิทีเ่ป็นแหล่ง

รวมรา้นคา้แบรนด์ดังของญี่ปุ่ น หรือจะเป็นรา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง shisedo, kose, kiss, SKII, Kanebo จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ JR TOWER 

แหล่งทีต่ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ รา้น BIG CAMERA จ าหน่าย

กลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่นอืน่ๆ อกีมากมาย 

นอกจากนั้นบนชัน้ 10ของตกึ ESTA ยังมีพิพิธภัณฑ์ราเมน เป็นแหล่งรวม ราเมนชือ่ดังทั่วทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยู่

รวมกนัทีน่ี ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบราเมนไดล้ิม้รสชมิราเมนจากเมอืงตา่งๆ ไดอ้ยา่งจใุจ  

  *เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มที ่จงึไมม่บีรกิารอาหารลางวนัและอาหารค า่* 

เขา้สูท่ ีพ่กั ...  TMARK  CITY  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************** 
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HOKKAIDO WINTER WOWW 5D3N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

3-7 ก.พ.61 49,999 49,999 48,999 9,900 

4-8 ก.พ.61 49,999 49,999 48,999 9,900 

6-10 ก.พ.61 49,999 49,999 48,999 9,900 

9-13 ก.พ.61 49,999 49,999 48,999 9,900 

 

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 12,500 บาท / ทา่น ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

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 
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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 ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นั้น 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

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 ้**  
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- 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] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 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 4,000 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** 

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 
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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 


