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HOKKAIDO WINTER  
(ICE BREAKER) 

 

 

 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

15 – 20 มีนาคม 2561  

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG670 23.55-08.20+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนิชิโตเสะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า – เทศกาลน ้าแข็ง  

 SOUNKYO KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL 

 
วนัที่สาม 

น ้ าตกกงิกะ และ น ้ าตกรวิเซ – ลอ่งเรอืตดัน ้ าแข็ง  
✓ ✓ ✓ 

 ART ASAHIKAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS    

วนัที่สี ่

โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลต็  

ชอ้ปป้ิงเจอาร ์ทาวเวอร ์ ✓ ✓ ✓ 

 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ 
ศาลเจา้ซปัโปโร –ท าเนียบรฐัาบาลเกา่ – หอนาฬกิาโบราณ – ชอ้ปป้ิงซูซูกโิน่ 

  APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS  “บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์ 3 ชนิด” 
✓ ✓ ✓ 

วนัที่หก สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.00-15.50 ✓ - - 
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วนัพฤหสับดีที ่15 มีนาคม 2561 (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  

20:00  พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์  C 

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23:45  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการ บนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 วนัศุกรที์ ่16 มีนาคม 2561 (2)          สนามบนิชิโตเสะ – สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า – เทศกาลน ้ าแข็งโซอุนเคียว 

08:30  ถงึสนามบนิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้ า

 เมืองพร้อมตรวจเชค็สมัภาระ  ...  นาํทา่นเดินทางสู่ “สวน

สตัวอ์าซาฮิยาม่า ”  เป็นสวนสตัว์แห่งเมืองหนาวทา่นจะได้

เหน็สตัว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ ์รวมไปถึงสตัว์ที่อาศัย

อยู่ในโซนขั้วโลก ... นาํทา่นตื่นตากบั “นกเพนกวิน ” เดิน

อวดความน่ารักภายในสวนสตัว์ให้ทา่นได้บันทกึภาพอย่าง

ใกล้ชิดกบัเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้นํา้ที่ทา่นจะได้ชม

เพนกวินว่ายนํา้ได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา ... “หมีขาว

ขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ทา่นชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ต้องไปไกลถึงข้ัวโลก ... พร้อมชมความซุกซน

ของ “แพนดา้แดง” ... เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพนัธุไ์ซบเีรีย่น ”และ “ฝูงสุนขัจ้ิงจอง” ... นอกจากน้ี

ทา่นจะได้พบกบัสตัว์พ้ืนเมืองหายากอกีมากมาย เช่น นกกระเรียนพ้ืนเมือง นกฮูก เหย่ียว และสงิโตทะเล... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บ้านเลก็ๆ อนัแสนน่ารักที่อยู่ทา่มกลางหุบผาสงูและยังอยู่ใน

เขต “อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซงั ” ... เพ่ือนาํทา่น

เดินทางชม “เทศกาลน ้ าแข็งโซอุนเคียว ”  (Sounkyo 

Hyobaku Matsuri) เทศกาลประจาํฤดูหนาวของโซอุน

เคียว ... โดยจะจัดแสดงประติมากรรมที่ทาํจากหิมะ

และนํา้แขง็ อาท ิเสานํา้แขง็ อุโมงค์นํา้แขง็ และโดม

นํา้แขง็บนพ้ืนที่กว่า 10,000 ตลอดแนวแม่นํา้อชิิคาริ 

ซ่ึงจะมีการประดับประดาไฟหลากสงีดงามตระการตา 

รวมถึงการเต้นราํของชนเผ่าพ้ืนเมืองของชาวไอนุ, การ

ตีกลองเฮียวบาคุ และการจุดดอกไม้ไฟเฉลิมฉลอง  นอกจากน้ีเมืองโซอุนเคียวยังเป็นแหล่งนํา้แร่ออนเซนที่มี

ช่ือเสยีงโด่งดังของญ่ีปุ่น ในแต่ละปีจะมีนักทอ่งเที่ยวชาวญ่ีปุ่นนับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่นํา้แร่เพ่ือสขุภาพ

และบาํรุงผิวพรรณ ...  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั :  SOUNKYO KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า  

**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะ

ช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน**   
 

  วนัเสารที์ ่17 มีนาคม 2561 (3)         น ้าตกกิงกะ  และ น ้าตกริวเซ – ล่องเรือตดัน ้ าแข็ง  

เชา้ รบัประทานอ าหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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  นาํทา่นเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไดเซต็สซัึง ” ที่มีภมิูประเทศ

เป็นภเูขาไฟที่สงูสลับซับซ้อน  และมีแนวลาํธารที่ไหลผ่านช่องผา

ลงมาเป็น “น ้าตกกิงกะและน ้ าตกริวเซ ” อนังดงามด้วยสายนํา้

ที่ตกจากหน้าผาสงูกว่า 100 เมตร ซ่ึงจะจับตัวเป็นนํา้แขง็ในช่วง

ฤดูหนาว นํา้ตกกงิกะ และนํา้ตกริวเซน้ีถือเป็นนํา้ตกที่เป็น

สญัลักษณ์ของเมืองโซอุนเคียว สายนํา้ที่พร่ังพรูออกมาน้ันเม่ือ

ต้องแสงอาทติย์จะดูงดงามราวกบัดวงดาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้า 

มีผู้ให้สมญานามกบันํา้ตกทั้งสองน้ีว่า นํา้ตกผู้ชายและนํา้ตกผู้หญิง เป็นนํา้ตกที่มีความสวยงามติดอนัดับ 1 ใน 

100 ของญ่ีปุ่น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํทา่นพบกบัประสบการณ์ใหม่ “ล่องเรือตดัน ้ าแข็ง ” เป็นไฮไลท์

หน่ึงของเมืองมอนเบท็ส ึ   เรือ Garinko II สแีดงจะว่ิงตัดทะเล

นํา้แขง็ออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก ์นาํนักทอ่งเที่ยวไปชม

ก้อนนํา้แขง็ที่ลอยมาจากข้ัวโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือน

กุมภาพันธ-์มีนาคม เดิมเรือน้ีใช้เพ่ือสาํรวจนํา้มันในรัฐอลาสก้า ... 

โดยเรือจะล่องไปเร่ือยๆในขณะเดียวกนัส่วนหัวของเรือกจ็ะทาํ

หน้าที่ตัดธารนํา้แขง็ออกด้วย ให้ทา่นได้ชมความสวยงาม 

เพลิดเพลิน และเกบ็ภาพเป็นที่ระลึกของธารนํา้แขง็ที่ทะเลโอโฮคซ่ึงถือว่าเป็นความงามที่ธรรมชาติได้สร้างข้ึน

อย่างแท้จริง ...  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั :  ART ASASHIKAWA HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 

วนัอาทิตยที์ ่18 มีนาคม 2561 (4)         โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกล่องดนตรี  

  ซปัโปโร – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ – ชอ้ปป้ิงเจอาร ์ทาวเวอร ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางนํา้ที่โดดเด่นที่สดุในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางทา่น

จะได้เพลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น 

จากน้ันนาํทา่นแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ  ซ่ึงในสมัยก่อน

ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู  คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการ

ขนส่งสนิค้า จากคลังสนิค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังทา่เรือบริเวณปากอ่าวให้ทา่นเดินเล่น  พร้อมถ่ายรูปตาม

อธัยาศัยกบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทวิทศัน์ที่สวยงาม ... จากน้ันนาํทา่นเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั 

“นาฬิกาไอน ้ าโบราณ ” สไตล์องักฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเทา่นั้น ... ซ่ึงเป็น ของขวัญจากเมือง

แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะ มีเสยีงดนตรีดังขึ้น ทุกๆ 15 นาทแีละจะ

พ่นไอนํา้ออกมาทุกๆ ช่ัวโมง เหมือนกบันาฬิกาไอนํา้อกีเรือนที่ลอนดอน  ... อสิระให้ทา่นเดินชมได้ตาม
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อธัยาศัย ... พร้อมนาํทา่นช่ืนชมความงดงามของศิลปะที่ “พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกล่องดนตรี” ทา่นจะได้

ต่ืนตากบัเคร่ืองประดับและตกแต่งที่ทาํมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามย่ิงนัก ... หรือจะเลือก

ชม “กล่องดนตรี ” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ือง

แก้วด้วยช่างผู้ชาํนาญการ ... อสิระให้ทา่นได้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สนิค้าที่ผลิตจากเคร่ืองแก้วต่างๆ ติดไม้ติด

มือฝากคนทางบ้าน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสู่เมือง “ซปัโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอนัดับ 

5 ของญ่ีปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปใน

ญ่ีปุ่นซ่ึงได้รับคาํแนะน่าและพัฒนาจากผู้เช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดังน้ันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็น

สี่เหล่ียมผืนผ้าตามพ้ืนฐานการวางผังเมืองของอเมริกา ... ระหว่างทางนาํทา่นแวะชม  “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิ

ยะ” ที่ข้ึนช่ือที่สดุของเมืองฮอ็กไกโดโดยเฉพาะอย่างย่ิง ชิโรอ ิโคอบิิโตะ บิสกติที่มีช่ือที่สดุและเป็นที่รู้จักกนัใน

หมู่ของผู้ที่ช่ืนชอบขนม ซ่ึงที่น่ี จัดไว้เป็นโซน ต้ังแต่ประวัติความเป็นมา รวมทั้งวิธกีารทาํชอ็คโกแลต็ แบบ

สดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมชอ็คโกแลต็รสชาติดั้งเดิมให้ได้เลือกซ้ือกนัอกีด้วย ... นาํทา่นช้อปป้ิงที่  “เจอาร ์ทาว

เวอร”์ เป็นห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่และโรงแรมที่สร้างเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟซัปโปโระ มีร้านค้ากว่า 600 

ร้าน มีโรงภาพยนต์โรงแรมมีจุดชมวิวที่ช้ันสงูสดุช้ัน T38 ที่น่ีสามารถชมวิวเมืองซัปโปโระได้ 360 องศา วิว

กลางคืนงดงามเป็นพิเศษ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร   

ทีพ่กั :  APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า  

  วนัจนัทรที์ ่19 มีนาคม 2561 (5)        ศาลเจา้ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํทา่นเดินทางสู่ “ศาลเจา้ซปัโปโร”  ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด ถูกสั่งให้สร้างในสมัยเมจิ 

เน่ืองมาจากจักรพรรดิในยุคน้ันต้องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจ้าได้ถูกสร้างข้ีนมาเพ่ือเป็น

การป้องกนัการรุกรานของชาวรัสเซีย นาํทา่นช่ืนชมบรรยากาศของศาลเจ้าแห่งน้ีที่ปลูกต้นซากุระนานาพันธุไ์ว้

มากมายที่พร้อมจะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร  ...  จากน้ันนาํทา่นสู่ “ท าเนยีบรฐับาลเก่า ” 

เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอฐิสแีดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาล

แห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์สหรัฐอเมริกา โดยใช้อฐิไปจาํนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังน้ีใช้เป็นที่ทาํการ

รัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทาํการหลังใหม่

เป็นอาคารทนัสมัยสงู 10 ช้ันซ่ึงต้ังอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังน้ี ตัวอาคารที่เหน็ในปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่น้ันได้รับ

การบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังน้ีจึงได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสาํคัญของชาติ 

เมื่อปี พ.ศ. 2512  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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บ่าย  แล้วนาํทา่นผ่านชมสญัลักษณ์ของเมือง คือ  “หอนาฬิกาโบราณ ” เมืองซัปโปโร  ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสญัลักษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น 

ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติลํา้ค่าทางวัฒนธรรมที่

สาํคัญของญ่ีปุ่นอกีด้วย ... สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทงิขนาดใหญ่ที่สดุใน

แถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ทา่นได้เลือกจับจ่ายซ้ือของมากมาย  เช่น ร้าน 

Big Camera จาํหน่ายกล้องดิจิตอล  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิคส์  ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขาย

เสื้อผ้าแฟช่ันวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองสาํอาง อาท ิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, 

Kanebo อสิระให้ทา่นช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  ***พิเศษบริการทา่นด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ฮอกไกโดอนัเล่ืองช่ือ  

 ปูทาราบะ ปูสไุว ปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอยนางลม หอยเม่น กุ้งทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของ

หวาน เค้กหน้าต่างๆ มุมเคร่ืองด่ืม (ไม่รวมแอลกอฮอล์ ) รับประทานได้อย่างไม่อั้น***  

ทีพ่กั :  APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัองัคารที ่20 มีนาคม 2561 (6)  สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 

10:30  เดินทางจากสนามบนิชิโตเสะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG671 

16:30  ถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
 

อตัราคา่บรกิาร 
***สําหรบัผู้เดนิทางตัง้แต ่ 25 ทา่นขึน้ไป***  

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

15 – 20 มีนาคม 2561 49,900.- 46,900.- 43,900.- 8,000.- 

***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแล้วลดทา่นละ 20,000.-บาท *** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 
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6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี  

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางคร้ังละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจีาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน 

สทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ 

 จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง  

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

คุณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ  

4.  กาํหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัทิี่

อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


