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รหัสโปรแกรม : 9995 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเพยีง 48,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

GO2-ICN TG001 

  HOKKAIDO PENGUIN VILLA 5D3N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่11 – 15 มกราคม 62  48,888.- 

วนัที ่15 – 19 มกราคม 62  48,888.- 

วนัที ่29 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์62  48,888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิชโิตเซะ 
    

2 
สนามบนิชโิตเซะ-โดราเอมอ่นสกายพารค์-เมอืงคามิ
คาวะ-พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง-เมอืงโซอนุเคยีว-น า้ตกกงิ
กะ-น า้ตกรวิเซ 

✈ 🍽 🍽 
SOUNKYO 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

3 
เมอืงอาซาฮกิาวา่-สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่-เมอืงบเิอ-
ลานสก ีSnow Mobile-ซปัโปโร-ท าเนยีบรฐับาลเกา่ 
ฮอกไกโด- หอนาฬกิาซปัโปโร **เมนูปู 3 ชนดิ** 

🍽  🍽 🍽 

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่   

4 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงซปัโปโร 🍽  อสิระ อสิระ 
SAPPORO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิชโิตเซะ-กรงุเทพฯ 🍽  ✈  
 

RGN-FD006 

 

MYANMAR 

 

MYANMAR 

 

MYANMAR 

 

 สนกุสนานกบักจิกรรมบนลานสก ีSnow Mobile 

 ชมโชวเ์ดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิสดุนา่รกั 

 ชอ้ปป้ิงสดุเพลนิในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัแหง่เมอืงซปัโปโร “ยา่นทานกุโิคจ”ิ 

 พเิศษ !!! เมนปู ู3 ชนดิพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด สดุฟินแชอ่อนเซนสไตลญ์ีปุ่่ น 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

วนัที ่2 
สนามบนิชโิตเซะ – โดราเอมอ่นสกายพารค์ – เมอืงคามคิาวะ - พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง – เมอืงโซอนุ

เคยีว – น า้ตกกงิกะ – น า้ตกรวิเซ 

08.20 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากนัน้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่โดราเอมอ่นสกายพารค์ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูในเรือ่งโดราเอมอ่นการต์นูที่

เป็นนยิมทีส่ดุในญีปุ่่ น ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยรปูกบัฉากในการต์นู เชน่ ฉากน่ังไทมแ์มชชนีทีจ่ะทา่นใหท้กุ

ทา่นเสมอืนเป็นสว่นหนึง่ของการต์นูโดราเอมอ่น และยงัมโีซนรา้นคา้ทีข่ายของทีเ่กีย่วกบัโดราเอมอ่น เชน่ 

รา้นกาแฟทีจ่ะขายขนมไทยากซิ ึง่เป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิีโ่ดราเอมอ่นชืน่ชอบ และยงัมโีซนหอ้งสมดุ

จะมหีนังสอืการต์นูโดราเอมอ่นจัดจ าหน่าย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามคิาวะ เพือ่ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE PAVILLION) เป็นสถานทีจ่ัดแสดงงาน

ศลิปะจากหมิะ ชืน่ชมกบัผลงานการปัน้ตุ๊กตาหมิะและการแกะสลักหมิะโดยผลงานเหลา่นีเ้ป็นผลงานของเหลา่

บรรดาศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีง นอกจากนีภ้ายในถ ้ายงัมคีวามสวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยูใ่นถ ้าหนิงอกหนิยอ้ย

ใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นกบัอณุหภมู ิ-41 องศาเซลเซยีส พบกบัความน่ารักของนางฟ้าทะเล คลโีอเน่ 

(Sea Angle) อสิระใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพความประทบัใจ เดนิทางสูเ่มอืงโซอนุเคยีว น าทา่นชมความงามของ 

น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิองน ้าตกทีจ่ดัไดว้า่เป็นววิ

ธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น น ้าตกทัง้สองแหง่นีม้ตีน้น ้าอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว สามารถ

สมัผัสความแรงของสายน ้าทีไ่หลรวมกนักลายมาเป็นแมน่ ้าอชิคิารไิดห้ลังจากฤดหูนาว สว่นในชว่งฤดหูนาว

น ้าตกทัง้สองแหง่นีจ้ะแข็งตัวกลายเป็นน ้าแข็ง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SOUNKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที3่ เมอืงอาซาฮกิาวา่ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ – เมอืงบเิอ - ลานสก ีSnow Mobile – ท าเนยีบรฐับาล

เกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร – ซปัโปโร – **เมนปู ู3 ชนดิ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่เพือ่ชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่

ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสตัวต์า่งๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกกัขงัในกรงแบบทีท่า่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ั่ว ๆ 

ไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวนสตัวแ์หง่นีไ้ดม้แีนวความคดิทีว่า่ สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึท าใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ี่

แทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆรวมถงึครอบครัวลงิอลุังอุ

ตังแสนรู ้ไฮไลท!์! ของทีน่ ีค่อืการชมการเดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิทีใ่หท้า่นไดช้มอยา่ง

ใกลช้ดิ 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ ือ่วา่ “Small Town Of 

The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนีอ้ยูท่ีภ่าพววิทวิทศันแ์บบพาโนรามา น าทา่น

เดนิทางสู ่ลานสก ีใหท้า่นไดส้นุกกบัประสบการณ์ขบั Snow Mobile กจิกรรมบนสานสกทีีส่นุกตืน่เตน้ เรา้ใจ 

พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดน่ั้งบาบานา่สโนว ์พาทา่นชมววิอกีทัง้ใหท้า่นใหอ้าหารสตัวน่์ารักคอือลัปากา เป็น

ประสบการณ์ทีท่ าใหท้า่นประทับใจไมรู่ล้มื จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร น าทา่นชม ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮ

อกไกโด ตกึนีผ้า่นการใชง้านมายาวนานกวา่ 80 ปี จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมส าคัญ

ของชาตเิมือ่ปี พ.ศ. 2512 น าทา่นสู ่หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลกัษณ์ที่

ส าคญัของเมอืงซปัโปโร 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร *** พเิศษสดุๆๆ กบัเมนปู ู3 ชนดิ แบบไมอ่ ัน้ *** 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงซปัโปโร 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ใหท้า่นอสิระ ชอ้ปป้ิง ณ JR TOWER แหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้ ้

อปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ รา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน

รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่อืน่ๆ อกีมากมาย 

* เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

07.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ 

10.00 น.  น าทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

โปรแกรม :  HOKKAIDO PENGUIN VILLA 5D3N BY TG  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

11 – 15 มกราคม 62 48,888 45,888 45,888 40,888 24,288 7,900 

15 – 19 มกราคม 62 48,888 45,888 45,888 40,888 24,288 7,900 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 62 48,888 45,888 45,888 40,888 24,288 7,900 

 ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด  
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4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์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% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 
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 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ 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 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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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 

 


