
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO 

FRESH 

LAVENDER 

5D3N 

BY AIR ASIA 
 

 

  

05-09, 06-10 กรกฎาคม 2561  37,900.- 

13-17, 18-22 กรกฎาคม 2561  39,900.- 

 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง - - - - 

2 สนามบนิชโิตเซะ-โดราเอม่อนสกายพารค์-ศลิปะบนนาขา้ว 

พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง-น า้ตกกงิกะ-รวิเซ-แชน่ า้แร ่

√ √ √ SOUNKYO HOTEL 

HOTEL OR SIMILAR ♨ 

3 เมอืงบเิอะ-บ่อน า้สฟ้ีา-ฟารม์ชคิไิซโนโอกะ-ทุง่ดอกไมห้ลากส ี

ฟารม์โทมติะ-ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์[ตามสภาพอากาศ]-ซปัโปโร 

√ √ √ SAPPORO HOTEL 

HOTEL OR SIMILAR 

4 เมอืงโอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีนาฬกิาไอน า้

โบราณ-โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ[ดา้นนอก]-ท าเนียบรฐับาลเกา่ 

ผ่านชมหอนาฬกิา-ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ

√ √ X SAPPORO HOTEL 

HOTEL OR SIMILAR 

5 สนามบนิชโิตเซะ-กรงุเทพฯ     
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เมนูชาบู+ ขาปูยกัษ ์/ เมล่อนเสรฟ์ิไม่อ ัน้ / ออนเซน 1 คนื / 

ออนเซน็โซอนุเคยีว 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื พาเทีย่วครบทุกวนั ไม่มวีนัฟรเีดย ์

บนิ AIR ASIA X น ้าหนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์บนเครือ่ง 

 

วนัทีห่น่ึง:  กรุงเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคาเตอร ์4 สายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์

จดุนัดพบป้ายบรษิทั เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

23.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ XJ 620 สายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์

 

วนัทีส่อง:  สนามบนิชโิตเซะ –  โดราเอมอ่นสกายพารค์ – ศลิปะบนนาขา้ว – พพิธิภณัฑน์ ้าแขง็                           

                   น ้าตกกงิกะ – รวิเซ – แชน่ ้าแร ่
 

08.00 น. ถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด โดยปลอดภยัน าทา่นเดนิทางสูช่เิรโตโกะ 
 

โดราเอม่อนสกายพารค์ ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยรูปกบัเหลา่การต์นูทีท่า่นชืน่

ชอบพรอ้มทัง้ไดพ้ศิวงไปกบัภาพถา่ย 3 มติ ิหรอืหอ้งภาพลวงตา ฉากน่ังไทมแ์ม

ชชนีทีจ่ะทา่นใหท้กุทา่นเสมอืนเป็นสว่นหน่ึงของการต์นูโดราเอม่อน และกอ่นออก

ประตทูา่นจะไดพ้บกบัเจา้หุ่นยนตโ์ดราเอม่อนทมีารอถา่ยรปูกบัเหลา่นักทอ่งเทีย่ว 

อกีทัง้ยงัมโีซนขายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัโดราเอม่อนอกีมากมาย 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

ศลิปะบนนาขา้ว เร ิม่มใีนญีปุ่่ นมาตัง้แตปี่ 1993 คอืการวาดภาพโดยการใชน้า

ขา้วแทนผนืผา้หรอืกระดาษใชพ้นัธุข์า้วแตล่ะชนิดแทนสตีา่งๆ และมชีาวนาจากแต่

ละทอ้งถิน่น้ันๆ เป็นพู่กนั รว่มแรงรว่มใจกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวเพือ่สรรคส์รา้ง

ผลงาน จนกลายเป็นภาพวาดขนาดใหญ่และมคีวามสวยงาม และเป็นตวัชว่ยในการ

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเยอืนอกีดว้ย 

 

พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง เป็นสถานทีจ่ดัแสดงงานศลิปะจากหมิะ นอกจากนีภ้ายในถ า้

ยงัมคีวามสวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยูใ่นถ า้หนิงอกหนิยอ้ย ใหท้า่นไดส้มัผสั

ความหนาวเย็นกบัอณุหภมู ิ-41 องศาเซลเซยีส  

 

น ้าตกกงิกะและน ้าตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิอง 

น า้ตกทีจ่ดัไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหน่ึงในรอ้ยของญีปุ่่ น น า้ตกทัง้สอง

แห่งนีม้ตีน้น า้อยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว 
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   รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พกั ณ โรงแรม SOUNKYO HOTEL   แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

 

วนัทีส่าม:  เมอืงบเิอะ – บ่อน ้าสฟ้ีา – ฟารม์ชคิไิซโนโอกะ – ทุ่งดอกไมห้ลากส ี

                   ฟารม์โทมติะ – ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์[ตามสภาพอากาศ] – ซปัโปโร 
 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

บ่อน ้าสฟ้ีา หรอื BLUE POND บ่อน า้สฟ้ีาทีเ่กดิจากความบงัเอญิทีเ่กดิจากการ

สรา้งเขือ่นเพือ่ไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เมือ่ปี 

ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืงโดยทีก่น้บ่อน า้แห่งนีจ้ะมแีรธ่าตทุีเ่กดิจากโคลนภเูขาไฟท า

ใหม้สีฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตสดใส 

 

สวนดอกไมช้คิไิซ หรอื เนินดอกไม ้4 ฤด ูทีม่โีรลคงุและโรลจงัหุ่นฟางขนาดใหญ่

เป็นสญัลกัษณข์องสวนแห่งนี ้คอยตอ้นรบันักทอ่งเทีย่วใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชม

ดอกไมน้านาพนัธุ ์รวมถงึดอกลาเวนเดอรแ์ละทุง่ดอกไมห้ลากส ีทีน่ี่ไดร้บัค านิยมและ

ค าชมวา่จดัสวนไลส่ไีดส้วยงามทีส่ดุแห่งหน่ึงใน  

 

 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

SPECIAL: ทานเมล่อนชือ่ดงัแหง่เมอืงยูบารแิบบไมอ่ ัน้!!!! 

 

โทมติะฟารม์ ซึง่เป็นสถานทีบุ่กเบกิการปลกูดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกไมส้ารพดั

ชนิดหลากหลายสสีนั และพบกบัความงามของเหลา่มวลดอกไมท้ีแ่ขง่กนัอวดสสีนั

จนเปรยีบเหมอืนพรมหลากสทีีพ่รอ้มกนัเบ่งบานในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโดทีด่งึดดู

ใหนั้กทอ่งเทีย่วมากมายมาเทีย่วชมและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึอยา่งเต็มอิม่ 

 

 รบัประทาน ณ รา้นอาหาร [เมนูชาบู + ขาปูยกัษ]์ 

  เขา้พกั ณ โรงแรม SAPPORO HOTEL   
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วนัทีส่ี:่  เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร-ี นาฬกิาไอน ้าโบราณ 

                   เมอืงซปัโปโร – โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ[ดา้นนอก] – ท าเนียบรฐับาลเกา่ 

                   ผ่านชมหอนาฬกิา – ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ
  

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กบัอา่วโอตาร ุในสมยักอ่น

ประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซ ึง่

ในยามค ่าคนืคลองแห่งนีไ้ดร้บัค าขนานนามวา่เป็นจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ 

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีอาคารเกา่แกส่องช ัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิ

แดง แตโ่ครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนั

นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรกัษใ์หเ้ป็นสมบตัขิอง

ชาต ินาฬกิาไอน ้าโบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่น้ัน 

นาฬกิานีจ้ะพ่นไอน า้ มเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน า้อกีเรอืนทีแ่คนาดา  
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั [เมนูปลาโฮกเกะ] 
 

โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ [ดา้นนอก] แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตล ์

ยโุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซ ึง่ม ีชอ็คโกแลตทีข่ึน้ช ือ่ที ่สดุของทีนี่ค้อื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาว

แดค่นรกั ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่า่นรกัทาน หรอืวา่ซ ือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นก็ได ้นอกจากนีท้า่นจะได ้

เลอืกซือ้ชอ็คโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไม่ได ้และทา่นก็ยงัจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน 

ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด หรอื อะคะเรง็กะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ น

แปลวา่อฐิสแีดง ท าเนียบแห่งนีเ้ร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ปีค.ศ. 1888  ท าเนียบแห่งนี้

สรา้งจากอฐิจ านวนกวา่ 2.5 ลา้นเป็นอาคารในสไตลนี์โอบารอ็คอเมรกิา โดย

ลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส ์ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

 

 

ผ่านชมหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงซปัโปโร อาคารของหอนาฬกิาสรา้งขึน้ตน้สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 

1878 ตวัเรอืนนาฬกิาซือ้มาจากกรงุบอสตนัปัจจบุนันีห้อนาฬกิาแห่งนี ้กลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์อง

สิง่กอ่สรา้ง ช ัน้ 1 จะเกีย่วกบัซปัโปโร สว่นช ัน้ 2 จะจดัแสดงเกีย่วกบันาฬกิา และหอ้งโถงส าหรบัท าพธิกีารตา่งๆทีก่วา้งขวาง 
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ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิแหลง่ทีต่ ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้

มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ รา้น จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, 

เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้

แฟช ัน่วยัรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร ือ่งส าอาง 
  

   อสิระรบัประทานค า่ตามอธัยาศยั 
 

  เขา้พกั ณ โรงแรม SAPPORO HOTEL  

 

วนัทีห่า้:  สนามบนิชโิตเสะ – กรุงเทพ ฯ  
 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิ XJ 621 สายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์

15.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ ^^ 

 

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

 

HOKKAIDO FLOWER 5D3N BY AIR ASIA X 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

05-09 กรกฎาคม 2561 37,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 27,900.- 

06-10 กรกฎาคม 2561 37,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 27,900.- 

13-17 กรกฎาคม 2561 39,900.- 39,900.- 38,900.- 7,900.- 29,900.- 

18-22 กรกฎาคม 2561 39,900.- 39,900.- 38,900.- 7,900.- 29,900.- 

 

** ราคานีย้งัไม่รวมคา่ทปิส าหรบัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

* ลูกคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นล่าง * 
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น ้าหนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิม่] บาท  

20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อตัราของสนามบนิชโิตเสะ - 300.- 500.- 1,400.- 

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

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัซือ้น ้าหนักเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลูกคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้

เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น า้หนักเกนิกว่าก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ท่าน / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คนัไซ น า้หนักเกนิกว่าก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ท่าน / เทีย่ว 
 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯเพือ่เชค็ว่ากรุป๊มกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -07 วนัเดนิทาง ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจ าทีน่ั่งกบัสาย

การบนิและค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงินมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไม่วา่

ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้ง

ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้สิน้** 

4.5 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนินกอ่นเดนิทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่าน้ัน  

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร ือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 

23 กโิล] ค่าประกนัวนิาศภยัเคร ือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 220 บาท [ระยะเวลา 5 วนั] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืน้อยกว่า 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 1 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุน้อยกวา่ 14 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 1 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 76 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 1.5 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 75,000, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ750,000 ] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
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 1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 2. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร - เคร ือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิ 

 5. ค่าทปิส าหรบั คนขบัรถ / มคัคุเทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ท่านคนละ 2,000 เยน 

     6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการ

ยนืยนัวา่มคีุณสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเคร ือ่งบนิและเอกสารเร ือ่งทีพ่กัทางบรษิทัจะจดัเตรยีมใหก้บัลูก

ทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่น** 

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น  

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนิกสท์ีย่งัมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 

เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย

คุณสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหน้า ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการ

บนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

 


