
 

 

รหัสทัวร B2B1903178 
ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SNOW FEST  
5 วัน 3 คืน (XJ) 
ซัปโปโร สวนสัตวอาซาฮิยามา หมูบานราเมน ชมทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด  

ชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร ศาลเจาฮอกไกโด คลองโอตารุ กิจกรรมลานสก ี 

ชอปปم�ง MITSUI OUTLET   

เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 

เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ )  
(XJ620 02.10 – 10.40+1) 

23.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 4 เคานเตอร
สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศญีปุ่�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

02.10 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที่ XJ620 
(บริการอาหารรอนบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิคาวะ – สวนสัตวอาซาฮยิามา –  
ชมขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน – หมูบานราเมน – อิออน มอลล 

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.)  

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET  
 เมืองอาซาฮิคาวะ (Asahikawa) ท่ีต้ังอยูกลางเกาะฮอกไกโดเปนเมืองท่ีใหญเปน

อันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร  
สวนสัตวอาซาฮิยามา เปนสวนสัตวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอาซาฮิคาวะ จุดเดนของสวน
สัตวแหงน้ี คือ “อุโมงคแกวเพนกวิน” ซึ่งจะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน 
และอีกสวนหน่ึงก็คือ โดมแกวขนาดเล็ก จะเปนโซนหมีข้ัวโลกและหมาป�า  
ทําใหเราสามารถเห็นสัตวที่อาศัยอยูในขั้วโลกอยางใกลชิด ในชวงฤดูหนาวปนชวงท่ี
เหมาะแกการท่ีเดินทางมาชมการจดัแสดงของการเดินพาเหรดเพนกวิน อีกทั้งน้ียงัมี
สัตวป�าพื้นเมืองของฮอกไกโด เชน กวาง นกอินทรี หมาป�า เครน โดยเฉพาะเครนที่
ตอนน้ีหาชมไดยาก เน่ืองจากตอนน้ีไดสูญพันธุไปแลว 



 

 

 หมูบานราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแหงน้ี มีประวัติศาสตรการทําราเมน มา
อยางยาวนาน นับต้ังแตยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และมีน้ําซุปแบบฉบบัของตัวเอง 
โดยหมูบานราเมน ถือกําเนิดมาในป 1996 เพ่ือใหเหลานักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัส
รสชาติแบบด้ังเดิมของรานราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 รานไดอยางเต็มท่ี 

 อิออน มอลล หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิคาวะ อิสระใหทานไดเลือกซื้อของ
ฝาก ของท่ีระลึกกัน อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และขนมข้ึนช่ือของญี่ปุ�นอยาง คิ
ทแคท สามารถหาซื้อไดท่ีน่ีเชนกัน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
ผานชมทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – ผานชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร –  
ศาลเจาฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ – โอตาร ุ- คลองโอตารุ – เทศกาล 
Otaru Snow Light Path Festival 2020 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ผานชมทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เร่ิมกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนี

โอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาชูเซตส 
สหรัฐอเมริกา ท่ีใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐที่ทํามาจากหมูบานชิโรอชิิและโท
โยชิรา ตึกน้ีผานการใชงานมายาวนานกวา 80 ปและไดยายไปที่ทําการหลังใหมเปน
ตึกใหมทันสมัยสูง 10 ช้ันตั้งอยูทางดานหลังตึกเกา แตความงดงามท่ีเห็นน้ันไดรับการ
บูรณะซอมแซมใหมหลงัจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ.2454 แตดวยความสวยงามของ
สถาปตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทาง
วัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อป พ.ศ. 2512 



 

 

 ผานชมหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) ต้ังอยูทามกลางกลุมตึกสูง
สมัยใหม เปนหอนาฬกิาที่เกาแกมากและเปนอีกสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองซัปโปโร
อีกแหงหน่ึง สรางตั้งแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัย 
ฮอกไกโดแตไดปรับเปล่ียนสรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาต้ังแต พ.ศ.
2424 จนถึงปจจุบันกย็ังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกท่ีอยูคูกับเมือง
ซัปโปโรมานานจึงไดรบัการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหง
หน่ึงของเมืองซัปโปโร 

 ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจาแหงน้ีต้ังอยูที่ซัปโปโร เปนศาลเจา
ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเปนศาลเจาที่มีความเกาแกแหงหน่ึงในเกาะฮอกไกโด ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1871 ในปจจบัุนก็ยงัคงมคีวามเกี่ยวของผูกพันกบัวิถชีีวิตของชาวฮ
อกไกโดอยางลึกซึ้งเริม่ต้ังแตการมาสักการะในวันปใหม การปดเป�ารังควาญ วันเซ็ตสึ
บุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เปนตน  
ในเขตศาลเจาท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ มกีระรอกป�ามาเยี่ยมทักทาย  

 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียง
ของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม 
ซึ่งมีช็อคโกแลตท่ีข้ึนช่ือที่สุดของที่น้ีคือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายวา  
ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทานรกัทาน หรือวาซื้อ
เปนของฝากติดไมติดมือกลับบานได 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
**พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไมอ้ัน** 

 เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru 
Canal) ท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร  



 

 

ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเปน
รานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงน้ีสรางเมื่อ 
ป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามา
เก็บไวท่ีโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 
17 แลวเหลืออีกครึ่งหน่ึงไวเปนสถานท่ีทองเท่ียว โดยมีการสรางถนนเรียบคลองดวย
อิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

 เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020 งานเทศกาลหิมะที่จัดขึ้นเปน
ประจําทุกปในชวงเดือนกุมภาพันธ โดยมีความพิเศษตรงที่ผลงานตางๆ ในงานจะให
ความสําคัญกับ “ความอบอุนของคน” นํามาสูการสรางสรรคงานเทศกาลน้ีที่ทําดวย
มือ (Hand Made) โดยเปนการรวมแรงของอาสาสมัครซึ่งเปนผูคนในทองถิ่น ตลอด
ทั้งทางเดิน คลอง สถานีรถไฟ จะเต็มไปดวยผลงานของคนในชุมชน 
หมายเหตุ เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020 จัดงานวันท่ี 08-
16 กมุภาพันธ 2563 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OTARU HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 กิจกรรมลานสก ี– Duty Free – ชอปปم�ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

– เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 กิจกรรมลานสกี จุดเดนของลานสกีซัปโปโรคือมีหิมะใหมตกทับถมกันทุกวัน ทํา

ใหสามารถเลนสกีท่ีมีลักษณะเปนเพาเดอรสโนวได จากการท่ีมีการจัดการ
แขงขันโอลิมปกฤดูหนาวซัปโปโรเมื่อป ค.ศ. 1972 ลานสกีซัปโปโรน้ันอยูใกล
ตัวเมืองและไดรับการพิสูจนแลววาหิมะท่ีน่ีมีคุณภาพดี แมตอนน้ีก็มีชาว
ตางประเทศจํานวนมากท่ี 
เดินทางมาที่ซัปโปโรเพ่ือเพลิดเพลินกับกีฬาฤดูหนาว 



 

 

 ชอปปم�ง Duty Free มีทั้งรานของฝาก ของที่ระลึก สินคาแบรนดเนม อาหารทะเล 
ขนม ของหวาน เส้ือผา กระเป�า รองเทา เครือ่งสําอางค ผลิตภัณฑจากฮอกไกโด 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ชอปปم�ง Duty Free 
 ชอปปم�ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เปนหางสรรพสินคารูปแบบ 

Outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ต้ังอยูท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมือง
ทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเสนทางท่ีไปยัง สนามบินชโิตเซะ เปดใหบริการเม่ือเดือน
เมษายน ป 2012 ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคา
ปลอดภาษ ีศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง และ 
รานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําจังหวัดฮอกไกโด 

 ชมเทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival 2020 ณ โอโดริปารค เปนเทศกาล
หิมะท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซัปโปโร มีการจดัแสดงงานบนพ้ืนท่ี 3 สวน คือ
สวนสาธารณะโอโดร ิยานการคาซูซูกิโนะ ในงานมีการนําเสนอประตมิากรรมที่สราง
จากหิมะและน้ําแข็งเปนจํานวนนับรอยช้ิน เทศกาลหิมะซัปโปโรเปนเทศกาลหิมะที่
ใหญท่ีสุดในญี่ปุ�น และมีผูเขาชมงานจากทั่วโลกกวา 2 ลานคนทุกป 
หมายเหตุ เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 จัดงานวันที่ 04-11 
กุมภาพันธ 2563 



 

 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�งเมืองซัปโปโร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

(XJ621 11.55 - 18.00) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
  นําทานเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 
11.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เท่ียวบินที ่XJ621 

บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 05-09 ก.พ.
63 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วันท่ี 06-10 ก.พ.
63 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วันที่ 07-11 ก.พ.
63 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วันที่ 12-16 ก.พ.
63 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วันที่ 14-18 ก.พ.
63 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 



 

 

 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 

 



 

 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กโิล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


