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เทศกาลแสดงไฟสดุอลงัการ | ปิง้ย่างป ู3 ชนิด | ทดลองขบั Snow Mobile 
หบุเขานรกจโิกกดุานิ | ทะเลสาบโทยะ | อิสระช้อปปิง้ซปัโปโร  | แช่ออนเซน 2 คืนเต็ม 

    
 

 

 

   

  

HOKKAIDO SNOW WHITE ILLUMINATION 6วัน 4คืน 

เดนิทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม 2562  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  46,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ ) (TG670 23.45 -08.30+1) 
วนัท่ี 2. ซปัโปโร ( สนามบินชิโตเซะ) – โอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี-บอ่น า้พฟุกิูดาชิ  – จดุชมวิวไซโล - 

           ทะเลสาบโทยะ-แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

วนัท่ี 3. ภเูขาโชวะชินซงั - ฟาร์มหมี-โนโบริเบทส ึ-หบุเขานรกจิโกกดุาน-ิเมืองยบูาริ-แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
วนัท่ี 4. กิจกรรม ลานสกี  Snow Mobile  [ตามสภาพอากาศ]-เมืองซปัโปโร – ช้อปปิง้อิออน มอลล์ –  

           เทศกาลงานซปัโปโร ไวท์ อิลลมูิเนชัน่ [Sapporo White Illumination]-เมนปู ู3 ชนิด        

วนัท่ี 5. อิสระช้อปปิง้เมืองซปัโปโร 
วนัท่ี 6. ซปัโปโร  (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  (TG671 10.30-15.30) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) 
[TG670 23.45 -08.30+1] 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) –โอตารุ-คลองโอตารุ–พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี-บ่อ
น า้พุฟูกิดาช ิ– จุดชมววิไซโล -ทะเลสาบโทยะ-แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบนิชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคูไ่ปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ น าท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความ

ยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตอ่กบัอา่วโอตารุ ในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือบริเวณ
ปากอา่ว ซึง่ในยามค ่าคืนคลองแหง่นีไ้ด้รับค าขนานนามวา่เป็นจดุที่โรแมนติกที่สดุ  

 
 พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ ที่ภายนอกถกูสร้างขึน้จากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภณัฑ์

แหง่นีส้ร้างขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนรัุกษ์ให้เป็นสมบตัิของชาติ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 บ่อน า้พุฟูกิดาชิ ซึ่งมีน า้พธุรรมชาติและธารน า้ธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเทย์ ก่อให้เกิดน า้ตกขนาด
เล็กท่ีมีน า้ไหลออกมาถึง 80,000 ตนัต่อวนั ซึ่งเป็นน า้แร่บริสทุธ์ิจากภเูขาไฟโดยตรง ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติที่
สงบและสวยงามของแอง่น า้ตก สะพานไม้ และสวน โดยมีภเูขาไฟโยเทย์เป็นฉากหลงั 

 จุดชมวิวไซโล Shikotsu Toya National Park Silo Observatory จุดชมทิวทศัน์ที่กว้างใหญ่ของทะเลสาบโทยะแบบพา
โนรามาสามารถมองเห็นภเูขาน้อยใหญ่มากมาย ไมว่า่จะเป็นวิวสวยๆของทะเลสาบโทยะ เกาะนาคาจิมะ เขาอสุ ุเขาโชวะชิน
ซงั ย่านโทยะโกะออนเซ็น รวมไปถึงปากปลอ่งภเูขาไฟนิชิยามะ นอกจากนัน้ยงัมีไฮท์ไลท์ที่นกัท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก
ที่สดุ นัน่ก็คือชมทิวทศัน์ที่สวยงามของเขาโยเทย์ซึง่ได้รับการขนานนามว่าเป็นภเูขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวนัตก รวมถึงเขา
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รุซุตสชิึริเบ็ตส ึเทือกเขานิเซโกะ เขาคอมบ ุและภเูขาน้อยใหญ่อื่นๆ ได้อีกด้วย ให้ทา่นถ่ายยยภาพวิวสวยเป็นท่ีระลกึ 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 3 
ภเูขาโชวะชนิซัง - ฟาร์มหม-ีโนโบริเบทสึ -หุบเขานรกจโิกกุดานิ-เมืองยูบาริ- 
แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ภูเขาไฟโชวะชินซัง (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึน้ใหม่ มีอายุน้อยที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น เกิดขึน้โดยการเกิด

แผน่ดินไหวและก่อตวัขึน้บนพืน้ท่ีราบทุง่ข้าวสาล ีสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดิโชวะ ปัจจบุนัยงัคงมี
ควนัก ามะถนัลอยอยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟ 

 
 น าท่านชมฟาร์มหมี ชมความน่ารักของหมีสีน า้ตา ให้ท่านได้สมัผสัใกล้ชิดป้อนอาหาร และถ่ายภาพความน่ารักของหมีสี

น า้ตาล กนัอยา่งเต็มอิ่ม 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไก น าท่านชม  จิโกกุดานิ 
หรือ หุบเขานรก เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยงัไม่ดบัจึงก่อให้เกิดน า้พุร้อนและบ่อโคลนเดือด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
ยงัคงอยู ่

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั MOUNT RACEY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 4 
กิจกรรม ลานสกี Snow Mobile [ตามสภาพอากาศ]-เมืองซัปโปโร –  
ช้อปป้ิงออิอน มอลล์ – เทศกาลงานซัปโปโร ไวท์ อลิลูมิเนช่ัน [Sapporo White 
Illumination]-เมนูปู 3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองบิเอ เมืองเลก็ๆ ที่ตัง้อยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีได้ช่ือวา่ “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเลก็ที่

แสนนา่รักของเมืองนีอ้ยูท่ี่ภาพววิทิวทศัน์แบบพาโนรามา น าทา่นเดินทางสู ่ลานสกี ให้ทา่นได้สนกุสนานกบั กิจกรรมลานสกี 
สมัผสัประสบการณ์ขบั Snow Mobile กิจกรรมบนสานสกีที่สนกุตืน่เต้น เร้าใจ พร้อมทัง้ให้ทา่นได้นัง่บาบาน่าสโนว์ พาทา่น
ชมววิอีกทัง้ให้ทา่นให้อาหารสตัว์นา่รักคืออลัปากา เป็นประสบการณ์ที่ท าให้ทา่นประทบัใจไมรู้่ลมื 
*** กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลานสกี ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และ ความสูงของหิมะ *** 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 อิออน มอลล์ ที่นีเ้ป็นช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ที่เป็นจดุศนูย์รวมของร้านค้า ร้านอาหาร ให้ทา่นอิสระและเพลดิเพลนิกบัการ 
ช้อปปิง้สนิค้ามากมายและกระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นและ
อื่นๆอีกมากมาย หรือเลอืกซือ้ของฝากติดมือกลบับ้าน ด้วยสนิค้ามากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้
ตามฤดกูาล 

 ซัปโปโร่ ไวท์ อิลลูมิเนชั่น [Sapporo White Illumination] นบัเป็นเทศกาลงานแสดงไฟประจ าฤดหูนาวของซปัโปโร่ โดยจดั
ขึน้ท่ีสวนโอโดริเป็นประจ าทกุปี ซึ่งภายในงาน มีการจดัแสดงชิน้งานมากมายหลากหลายแบบ ประดบัประดาไปด้วยดวงไฟ
มากมาย ซึง่ในช่วงคริสมาสจะขยายเวลาเปิดไฟถึงเที่ยงคืนทีเดียว 

 
ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 ** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อัน้ ** 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่าน 
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วันที่ 5 อิสระช้อปป้ิงเมืองซัปโปโร 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ทา่นได้ อิสระช้อปป้ิงย่านการค้าในเมืองซัปโปโร แหลง่ที่ตัง้ของห้างสรรพสนิค้าช่ือดงัและร้านค้ามากมายให้ทา่นได้ 
ช้อปปิง้ได้จุใจ เช่น ห้างปาร์โก้, ห้างมิซุโกชิ ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังของญ่ีปุ่ น หรือจะเป็นร้าน 100เยน ,ร้าน 
UNIQLO ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่วยัรุ่น ถนนทานุกิโคจิ แหลง่ที่ตัง้ของร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้ได้จุใจ เช่น DONKY เปิด 
24 ชม, ร้าน ABC,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง JR TOWER แหลง่ที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงั
และร้านค้ามากมายให้ทา่นได้ช้อปปิง้ เช่น ร้าน BIC CAMERA จ าหนา่ยกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอิเล็คทรอนิคส์ร้าน
100 เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่วยัรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตึก ESTA ยงัมี พิพิธภัณฑ์รา

เมน เป็นแหลง่รวม ราเมนช่ือดงัทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกนัที่นี่ ให้นกัท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบราเมนได้ลิม้รสชิมราเมนจาก
เมืองต่างๆ ได้อย่างจุใจ* เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า *

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
[TG671 10.30-15.30] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชินชิโตเซะ 

10.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 
  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  : HOKKAIDO SNOW WHITE ILLUMINATION 6วัน 4คืน 
 โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 26พ.ย.-01ธ.ค. 62 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 36,900 
วนัท่ี 10-15 ธ.ค. 62 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 36,900 
วนัท่ี 20-25 ธ.ค. 62 50,900.- 50,900.- 48,900.- 8,900.- 40,900 
วนัท่ี 24-29 ธ.ค. 62 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 36,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 



  9 HOKKAIDO SNOW WHITE ILLUMINATION 6วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย                         [GQ2CTS-TG005] 

 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
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3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


