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PJP37-TG HOKKAIDO CLUBMED SAHORO SKI พกัหรู 4 ดาว เทีย่วเต็ม เทีย่วคุม้ 6วนั4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดเดนิทาง พ.ย.61 - ม.ีค.62 
SUPER PRO เทีย่วสดุคุม้ พกัสดุหรรูะดบั 4 ดาว  

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ 
สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิ
พาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนั
กอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 :    กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - ชโิทเซ ่(ฮอกไกโด) 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมี

เจา้หนา้ที่ของบรษัิทรอใหก้ารตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและ

อ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2 :        เกาะฮอกไกโด – คลบัเมดฮอกไกโด (Sahoro) 

8.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
(เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษ
ปรบัและจบั *** 

                จากนัน้เดนิทางสูค่ลบัเมด Sahoro Hokkaido สกรีสีอรท์ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารดา้น

การเลน่สกพีรอ้มอปุกรณ์ทีท่ันสมยัตามมาตารฐานกฬีาสกแีละสโนบอรด์ระดับโลก 

และทมีครูฝึกสอนการเล่นสก ี(ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 

ชม. (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในขณะน ัน้)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหาร แบบบุฟเฟต ์ทีม่คีวามหลากหลายจากอาหาร

นานาชาต ิอาท ิอาหารญีปุ่่ น อาหารยโุรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่

ตา่งๆมากมาย เชน่ ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

 

 

 

 

 

14.00 น.   เชค็อนิท ์และพักผอ่นกบักจิกรรมตา่งๆทีใ่หบ้รกิารภายในรอีสรท์  ทมีคลับเมดฮอก

ไกโด ร่วมตอ้นรับทุกท่านและอธบิายการใชบ้รกิารต่างๆ จากนั้นน าท่านไปยัง

หอ้งพัก พรอ้มแนะน าการใช ้SKI Pass (ไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ) โดยทมีจโีอ 

(GOs) ทีม่าจากหลากหลายประเทศ 

 หมายเหต ุกจิกรรมบรกิารฟร ีไดแ้ก ่ 

  1. หอ้งอาบน ้าแบบออนเซน็สไตลญ์ีปุ่่ น และสระวา่ยน ้าอณุหภมูหิอ้งตัง้แต ่11.00-23.00 น. ทกุวัน 

2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบรกิาร 11.00-23.00 น. 

 3. บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิาร10.00-24.00 น. ท่านสามารถใชบ้รกิารเมนูเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และไม่มี

แอลกอฮอล ์กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมต่างๆ ตามเวลาดังนี้ (การบรกิารและเมนู อาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 



PJP37-TG HOKKAIDO CLUBMED SAHORO SKI พกัหรู 4 ดาว เทีย่วเต็ม เทีย่วคุม้ 6วนั4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

Happy Croissant  10.00-11.00 

Noon Appetizer 11.00-12.00 

Tea Time 15.00-16.30 

Evening Appetizer  17.30-18.30 

15.00 น.  ท่านสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจุดขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift   

ไปยังจดุจอดตา่งๆ และชมววิ (กรณีบตัรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.    บรกิารอาการค า่ ทีห่อ้งอาหารคลบัเมดฮอกไกโด แบบบฟุเฟต ์มคีวามหลากหลาย

จากอาหารนานาชาต ิอาท ิอาหารญี่ปุ่ น อาหารยุโรป อาหารจีน  พรอ้มบรกิาร

เครือ่งดืม่ตา่งๆมากมาย เชน่ ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

18.50 น.   ส าหรับท่านทีต่อ้งการเล่นสก ีท่านสามารถลงชือ่เพือ่เขา้รับการฝึกสอนในแต่ละ

คลาสตามระดับความสามารถของท่านตัง้แต่ระดับปูพื้นฐาน ไปจนถงึทักษะสก



PJP37-TG HOKKAIDO CLUBMED SAHORO SKI พกัหรู 4 ดาว เทีย่วเต็ม เทีย่วคุม้ 6วนั4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

ระดับสงูโดยไมม่คีา่ใชจ่่าย แตก่รณีทีท่า่นไมม่อีุปกรณ์สกหีรอืชุดเลน่สกทีา่น

สามารถเชา่หรอืซือ้ไดท้ ีแ่ผนกกฬีาสก(ีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)  

หมายเหตุ  1. บรกิารคลาสครูฝึกสอนสกแีละสโนบอร์ด มทีัง้หมด 6 ระดับ ส าหรับเด็กอายุตัง้แต่ 4 ปีขึน้ไป และ

ส าหรับผูใ้หญ ่โดยค านกึถงึความปลอดภยัเป็นส าคัญ เปิดบรกิารตัง้แต ่09.00-11.00 และ 13.00-15.00 

ตามตารางทีก่ าหนดใหแ้ละเปลีย่นแปลง ยกเลกิไดต้ามสภาพอากาศและความปลอดภัยโดยไมม่กีารแจง้

ใหท้ราบใหล้ว่งหนา้ 

2. ส าหรับค่าเช่าชุดสกี ผูใ้หญ่ ท่านละ 1000 บาท (3,600 เยน) ต่อวัน และเด็กท่านละ 750 บาท 

(2,600 เยน) ตอ่วัน  

3. ส าหรับท่านทีต่อ้งการ Private Ski Lesson ท่านสามารถสอบถามเจา้ทีใ่นวันทีท่่านเขา้พัก ระหว่าง

วันที ่18.00-19.15 น. ทีแ่ผนกบรกิารสก ี 

20.15 น.   หลงัอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกบัการแสดงโชวจ์ากทมีจโีอ ทีห่ลากหลาย

ความสามารถและการแสดงทีไ่มซ่ า้ในแตล่ะค า่คนื จากนัน้สนุกกบัการเตน้แบบไม่

ซ า้ใคร (Club Med Crazy Sign) และทา่นสามารถเลอืกสัง่เครือ่งดืม่นานาชนดิที่

บารเ์ครือ่งดืม่ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

00.00 น.   ราตรสีวัสดิ ์ 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 :    คลบัเมดฮอกไกโด (Sahoro) 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้  

08.45 น. ท่านสามารถเตรียมพรอ้มและเช็คอุปกรณ์สกี สโนบอร์ดที่จองไว ้เพื่อความ

สนุกสนานและความสะดวกทา่นสามารถมาถงึกอ่นเวลาประมาณ 30 นาท ี 

09.00-11.00  บรกิารคลาสสกแีละสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามทีท่า่นไดร้ะบไุว ้ 



PJP37-TG HOKKAIDO CLUBMED SAHORO SKI พกัหรู 4 ดาว เทีย่วเต็ม เทีย่วคุม้ 6วนั4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

หมายเหต ุ  หากทา่นไมเ่ลน่สก ีหรอืสโนบอรด์ ทา่นสามารถเลอืกสนุกกบักจิกรรมอืน่ไดต้ามทีท่างรสีอรท์จัดขึน้ (บาง

รายการอาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) เชน่ 

 1. ท่านสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจุดขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆ 

และชมววิ ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (กรณีบตัรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 

 2. Snow Trekking เป็นการเดนิส ารวจธรรมชาตทิ่ามกลางหมิะขาวโพลน (08.00-10.00 น.) ท่าน

สามารถเชา่รองเทา้ลยุหมิะทีแ่ผนกกฬีาสกแีละลงชือ่ลว่งหนา้ 1 วัน 

11.30 น.   บรกิารอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหาร แบบบฟุเฟต ์ทีม่คีวามหลากหลายจากอาหาร

นานาชาติ  อาทิ อาหารญี่ปุ่ น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นตน้ พรอ้มบริการ

เครือ่งดืม่ตา่งๆมากมาย เชน่ ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

13.00 น.   บรกิารคลาสสกแีละสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามทีท่่านไดร้ะบไุว ้หรอืพักผ่อนตาม

อธัยาศยั 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ กจิกรรมบรกิารฟร ีไดแ้ก ่ 

        1. หอ้งอาบน ้าแบบออนเซน็สไตลญ์ีปุ่่ น และสระวา่ยน ้าอณุหภมูหิอ้งตัง้แต ่11.00-23.00 น. ทกุวัน 

         2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบรกิาร 11.00-23.00 น. 

        3. บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิาร10.00-24.00 น. ท่านสามารถใชบ้รกิารเมนูเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และไม่มี

แอลกอฮอล ์กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมต่างๆ ตามเวลาดังนี้ (การบรกิารและเมนู อาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 



PJP37-TG HOKKAIDO CLUBMED SAHORO SKI พกัหรู 4 ดาว เทีย่วเต็ม เทีย่วคุม้ 6วนั4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

Happy Croissant  10.00-11.00 

Noon Appetizer 11.00-12.00 

Tea Time 15.00-16.30 

Evening Appetizer  17.30-18.30 

        บริการอาการค ่า  ที่หอ้งอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบุฟเฟต์ มีความ

หลากหลายจากอาหารนานาชาต ิอาท ิอาหารญีปุ่่ น อาหารยุโรป อาหารจนี เป็น

ตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ต่างๆมากมาย เชน่ ไวน์แดง ไวน์ขาว เบยีร ์สาเก และ

ซอฟดริง้ตา่งๆ  

20.15 น.   หลงัอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกบัการแสดงจากทมีจโีอ ทีห่ลากหลาย

ความสามารถและการแสดงทีไ่มซ่ า้ในแตล่ะค า่คนื จากนัน้สนุกกบัการเตน้แบบไม่

ซ า้ใคร (Club Med Crazy Sign) และทา่นสามารถเลอืกสัง่เครือ่งดืม่นานาชนดิที่

บารเ์ครือ่งดืม่ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

00.00 น.   ราตรสีวัสดิ ์

วนัที ่4 :    คลบัเมดฮอกไกโด (Sahoro) 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้  

 

 

 

 

 

 

 

08.45 น.   ทา่นสามารถเตรยีมพรอ้มและเชค็อปุกรณ์สก ีสโนบอรด์ทีจ่องไว ้เพือ่ความ

สนุกสนาน   และความสะดวกทา่นสามารถมาถงึกอ่นเวลาประมาณ 30 นาท ี 

09.00-11.00  บรกิารคลาสสกแีละสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามทีท่า่นไดร้ะบไุว ้ 

หมายเหต ุ  หากทา่นไมเ่ลน่สก ีหรอืสโนบอรด์ ทา่นสามารถเลอืกสนุกกบักจิกรรมอืน่ไดต้ามทีท่างรสีอรท์จัดขึน้ (บาง

รายการอาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) เชน่ 



PJP37-TG HOKKAIDO CLUBMED SAHORO SKI พกัหรู 4 ดาว เทีย่วเต็ม เทีย่วคุม้ 6วนั4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 1. ทา่นสามารถใชบ้ตัร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift ไปยงัจดุจอดตา่งๆ 

และชมววิ ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (กรณีบตัรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 

 2. Snow Trekking เป็นการเดนิส ารวจธรรมชาตทิา่มกลางหมิะขาวโพลน (08.00-10.00 น.) ทา่น

สามารถเชา่รองเทา้ลยุหมิะทีแ่ผนกกฬีาสกแีละลงชือ่ลว่งหนา้ 1 วัน 

11.30 น.    บรกิารอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหาร แบบบุฟเฟต ์ทีม่คีวามหลากหลายจากอาหาร

นานาชาติ  อาทิ อาหารญี่ปุ่ น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นตน้ พรอ้มบริการ

เครือ่งดืม่ตา่งๆมากมาย เชน่ ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

13.00 น.    บรกิารคลาสสกแีละสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามทีท่่านไดร้ะบไุว ้หรอืพักผ่อนตาม

อธัยาศยั 

หมายเหต ุ กจิกรรมบรกิารฟร ีไดแ้ก ่ 

        1. หอ้งอาบน ้าแบบออนเซน็สไตลญ์ีปุ่่ น และสระวา่ยน ้าอณุหภมูหิอ้งตัง้แต ่11.00-23.00 น. ทกุวัน 

         2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบรกิาร 11.00-23.00 น. 

        3. บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิาร10.00-24.00 น. ท่านสามารถใชบ้รกิารเมนูเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และไม่มี

แอลกอฮอล ์กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมต่างๆ ตามเวลาดังนี้ (การบรกิารและเมนู อาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

Happy Croissant  10.00-11.00 

Noon Appetizer 11.00-12.00 

Tea Time 15.00-16.30 

Evening Appetizer  17.30-18.30 

           บริการอาการค ่า  ที่หอ้งอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบุฟเฟต์ มีความ

หลากหลายจากอาหารนานาชาต ิอาท ิอาหารญีปุ่่ น อาหารยุโรป อาหารจนี เป็น

ตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ต่างๆมากมาย เชน่ ไวน์แดง ไวน์ขาว เบยีร ์สาเก และ

ซอฟดริง้ตา่งๆ 

20.15 น.   หลงัอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกบัการแสดงจากทมีจโีอ ทีห่ลากหลาย

ความสามารถและการแสดงทีไ่มซ่ า้ในแตล่ะค า่คนื จากนัน้สนุกกบัการเตน้แบบไม่

ซ า้ใคร (Club Med Crazy Sign) และทา่นสามารถเลอืกสัง่เครือ่งดืม่นานาชนดิที่

บารเ์ครือ่งดืม่ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

00.00 น.   ราตรสีวัสดิ ์
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วนัที ่5 :      โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ 
JTC DUTY FREE-ซปัโปโร 

08.00 น.   เตรยีมเชค็เอาทแ์ละออกเดนิทางจากคลบัเมด 

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง โรงงานชอคโกแลต“อชิยิะ” (Ishiya Chocolate 
Factory) ท่านสามารถชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตที่ข ึน้ชือ่ของเมอืงซัปโปโร 
โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ยิมทั่วทัง้
เกาะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ชส้ าหรับใสช่อคโกแลต
ทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และเหล่าของเล่นยอ้นยุคที่ท าใหคุ้ณ ๆ ตอ้ง
แอบอมยิม้อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลบัไปในอดตีอกีครัง้  และแนะน าให ้
ท่านชมิชา หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สัง่ขนมเคก้แสนอร่อยราดดว้ยชอคโก
แลตเขม้ขน้ ในส่วนที่เป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์ุโรป 
(อสิระใหท้่านถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมตั๋วคา่เขา้ชมภายใน) จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่ง
ปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกบัการท าเครือ่งแกว้ที่
สวยงาม และมสีไตลร์ปูทรงอนัเป็นเอกลกัษณ์ 
   

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 

น าทา่นชม คลองโอตาร ุสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดรั้บความนยิมถา่ยภาพ มี
ฉากหลงัเป็นหลงัคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารสุรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่า
เป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่

เรอืขนถา่ย แลว้น าสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลอง
ครึง่หนึง่ท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึง่ก็ไดท้ าการปรับปรุงเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรงุทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่านรูป
เป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้อัน
งดงามและหายากไวม้ากมาย ท่านสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืง
งานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขาย
กลอ่งดนตร ี ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ ่โดยทา่นสามารถเลอืก
เพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋
ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบตา่งๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะ
รา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ  ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลย
ทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอย่างด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่านตอ้งมี
เวลากับรา้นนี้ คือรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศในรา้น
ตกแต่งดว้ยไมท้ี่แสนอบอุ่น ขับกล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์น าท่าน
เดนิทางสู ่JTC DUTY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีต่างๆ น าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงซปัโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางดา้นวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู ่เกาะฮอกไกโด และ
เคยเป็นสถานทีจ่ัดโอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
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  พักที ่karaksa hotel Sapporo หรอืเทยีบเทา่    

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่6 :       ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็ค
เอกสารและสัมภาระ 

10.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทย เที่ยวบนิที ่
TG671  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง) *บรกิารอาหารรอ้น และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ ท ัง้นี้

เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก จอยแลนด ์

Club room Club room Club room 

29 พ.ย.- 4 ธ.ค.61 59,900 52,900 49,900 

6 – 11 ธ.ค. 61 69,900 57,900 59,900 

8-13 ธ.ค. 61 69,900 57,900 59,900 

12-17 ธ.ค. 61 69,900 57,900 59,900 

13-18 ธ.ค. 61 74,900 57,900 64,900 

15-20 ธ.ค. 61 76,900 69,900 66,900 

19-24 ธ.ค. 61 77,900 70,900 67,900 

13-18 ก.พ. 62 68,900 58,900 58,900 

16-21 ก.พ. 62 64,900 56,900 54,900 

2-7 ม.ีค. 62 61,900 54,900 51,900 

6-11 ม.ีค. 62 61,900 54,900 51,900 

9-14 ม.ีค. 62 60,900 54,900 50,900 

13-18 ม.ีค. 62 60,900 54,900 50,900 

14-19 ม.ีค. 62 60,900 54,900 50,900 

15-20 ม.ีค. 62 60,900 54,900 50,900 

16-21 ม.ีค. 62 60,900 54,900 50,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 12,900 บาท พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 25,900 บาท 

***ราคานีไ้มร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สกแีละสโนวบอรด์*** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร*์* 

ทา่นละ 1,500 บาท  

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
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 ขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่วว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา  

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณี

ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จาก

ราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3200 บาท) 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจาก

สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การ

บรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 

10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) 

การใหบ้รกิารในแต่ละวนั ไม่สามารถเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคุเทศกแ์ละ

พนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ 

วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่ักตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น เทา่น ัน้ !!) 

เนือ่งจากโรงแรมอยูใ่นตวัเมอืง ตดิแหลง่ชอ้ปป้ิง หอ้งจะมขีนาดเล็ก จงึไมส่ามารถ
เสรมิเตยีงได ้
 **ในกรณีทีท่า่นมผีูเ้ดนิทาง 3 ทา่น และจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE ทางบรษิทัอาจ
มกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมกีารจดัหอ้งพกัใหพ้กัรว่มกบั
คณะผูเ้ดนิทาง กรณีตอ้งการพกัเดีย่วมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นละ 10,900 บาท ** 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 
500,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกนัสขุภาพ ** 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการ

ทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลีย่นแปลงตั๋วเครือ่งบนิ ส าหรับผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถาม

คา่ใชจ้า่ยกบัเจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนยีมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาด

ใหญเ่กนิกวา่ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋ไปแลว้ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงค์
พ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
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 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 

24 ช ัว่โมง หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมตั ิและไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของ
คา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ
เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรค
ประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯ

ตอ้งท าการวางการนัตคีา่มดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาล า 

CHARTER FILGHT หรอื EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนใน

ประเทศหรอืตา่งประเทศ  เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน

ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะ
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แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่น

วันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และ

การจัดล าดับที่น่ัง ทางสายการบินจะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบริษัทไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ป
ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุด
งาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใด  ๆก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ
ตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิ
การเดนิทาง  

 กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันที่
จองทัวร ์หากไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิ
ดงักลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิ
ปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 หากท่านไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามา
ขอคนืเงนิได ้ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท
ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้
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 สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวันเสาร์-อาทติย ์รถ
อาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิ
ของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางใน
บางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนั
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระ
ใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้่าน
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่่าประเทศใดจนท าใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไป
ได ้คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถงึไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออก
เดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ที่
จะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การ
ยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอื
สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิท
ขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหาย
ดงักลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ 
ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถือและค านึงถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้
สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ แลว้ 

 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม 
2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึ
จะสามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกบัผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กบัทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋ว
เครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณา
ไดแ้ก ่
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่ัก (ทาง
บรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 



PJP37-TG HOKKAIDO CLUBMED SAHORO SKI พกัหรู 4 ดาว เทีย่วเต็ม เทีย่วคุม้ 6วนั4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วี
ซา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ย
คณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู
ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi 

เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 


