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HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SNOW FEST 5วัน 3 คืน 

เดินทางกุมภาพนัธ ์2563  

เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 02.10-10.40+1) 
วันที่ 2. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ชมขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน– หมู่บ้านราเมน – อิออน มอลล์ 
วันที่ 3. ผ่านชมทําเนียบรัฐบาลเก่าฮออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –  

โอตารุ – คลองโอตารุ – เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020  
วันที่ 4. กิจกรรมลานสกี – Duty Free – ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 
วันที่ 5. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 11.55 – 18.00) 

ราคาเพียง 39,900.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ )  
(XJ620 02.10 – 10.40+1) 

23.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดย
มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุุนหากฝุาฝืนมีโทษจับปรับได้] 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ)  – อาซาฮิคาวะ  – สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า  –  
ชมขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน – หมู่บ้านราเมน – อิออน มอลล์ 

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุุน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด 

จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุุนหากฝุาฝืนมีโทษจับปรับได้] 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET  

 เมืองอาซาฮิคาวะ (Asahikawa) ที่ตั้งอยู่กลางเกาะฮอกไกโดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร  
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิคาวะ จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้ คือ “อุโมงค์แก้วเพนกวิน” 
ซ่ึงจะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน และอีกส่วนหน่ึงก็คือ โดมแก้วขนาดเล็ก จะเป็นโซนหมีข้ัวโลกและหมาปุา  
ทําให้เราสามารถเห็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในข้ัวโลกอย่างใกล้ชิด ในช่วงฤดูหนาวป็นช่วงที่เหมาะแก่การที่เดินทางมาชมการจัด
แสดงของการเดินพาเหรดเพนกวิน อีกทั้งนี้ยังมีสัตว์ปุาพ้ืนเมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี หมาปุา เครน 
โดยเฉพาะเครนที่ตอนน้ีหาชมได้ยาก เน่ืองจากตอนนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว 

 
 หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ซ่ึงเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทําราเมน มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ําซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมน ถือกําเนิดมาในปี 1996 เพ่ือให้เหล่านักท่องเที่ยว
ได้เข้ามาสัมผัสรสชาติแบบดั้งเดิมของร้านราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร้านได้อย่างเต็มที่ 

 อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาวะ อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ 
เบนโตะ ผลไม้ และขนมข้ึนช่ือของญี่ปุุนอย่าง คิทแคท สามารถหาซ้ือได้ที่นี่เช่นกัน 

ค่่า อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ 
ที่พัก น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 
ผ่านชมท่าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร –  
ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ - คลองโอตารุ – เทศกาล 
Otaru Snow Light Path Festival 2020 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ผ่านชมท่าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมา

จากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทํามาจากหมู่บ้านชิ
โรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีและได้ย้ายไปที่ทําการหลังใหม่เป็นตึกใหม่ทันสมัยสูง 10 ชั้น
ตั้งอยู่ทางด้านหลังตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เม่ือปี  พ.ศ.2454 แต่
ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของ
ชาติเม่ือป ีพ.ศ. 2512 

 
 ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มาก

และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย 
ฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลา
ได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีก
แห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร 

 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซัปโปโร เป็นศาลเจ้าศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้า
ที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซ้ึงเริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเปุารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เป็น
ต้ น  
ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกปุามาเยี่ยมทักทาย  

 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุุน ตัวอาคารของโรงงานถูก
สร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซ่ึงมีช็อคโกแลตที่ข้ึนชื่อที่สุดของที่นี้คือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมาย
ว่ า  
ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซ้ือกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซ้ือเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
**พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อ้ัน** 

 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร  
ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนี้สร้างเม่ือ  
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ปี 1923 โดยสร้างข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใช้สําหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้
และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้างถนน
เรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020 งานเทศกาลหิมะที่จัดข้ึนเป็นประจําทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดย
มีความพิเศษตรงที่ผลงานต่างๆ ในงานจะให้ความสําคัญกับ “ความอบอุ่นของคน” นํามาสู่การสร้างสรรค์งานเทศกาลนี้ที่ทํา
ด้วยมือ (Hand Made) โดยเป็นการร่วมแรงของอาสาสมัครซ่ึงเป็นผู้คนในท้องถ่ิน ตลอดทั้งทางเดิน คลอง สถานีรถไฟ จะ
เต็มไปด้วยผลงานของคนในชุมชน 
หมายเหตุ เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020 จัดงานวันท่ี 08-16 กุมภาพันธ์ 2563 

 
ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
กิจกรรมลานสกี – Duty Free – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO –  
เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 กิจกรรมลานสกี จุดเด่นของลานสกีซัปโปโรคือมีหิมะใหม่ตกทับถมกันทุกวัน  ทําให้สามารถเล่นสกีที่มีลักษณะ

เป็นเพาเดอร์สโนว์ได้  จากการที่มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวซัปโปโรเมื่อปี  ค.ศ. 1972 ลานสกีซัปโป
โรนั้นอยู่ใกล้ตัวเมืองและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าหิมะที่นี่มีคุณภาพดี  แม้ตอนนี้ก็มีชาวต่างประเทศจํานวนมากที่  
เดินทางมาที่ซัปโปโรเพ่ือเพลิดเพลินกับกีฬาฤดูหนาว  

 
 ช้อปป้ิง Duty Free มีทั้งร้านของฝาก ของที่ระลึก สินค้าแบรนด์เนม อาหารทะเล ขนม ของหวาน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 

เครื่องสําอางค์ ผลิตภัณฑ์จากฮอกไกโด 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ช้อปป้ิง Duty Free 

 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยู่
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ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปิดให้บริการเม่ือเดือน
เมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่
นั่ง และ 
ร้านจําหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจําจังหวัดฮอกไกโด 

 ชมเทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival 2020 ณ โอโดริปาร์ค เป็นเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียงของเมืองซัปโปโร มีการจัด
แสดงงานบนพ้ืนที ่3 ส่วน คือสวนสาธารณะโอโดริ ย่านการค้าซูซูกิโนะ ในงานมีการนําเสนอประติมากรรมที่สร้างจากหิมะ
และน้ําแข็งเป็นจํานวนนับร้อยชิ้น เทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุุน และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลก
กว่า 2 ล้านคนทุกป ี
หมายเหตุ เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 จัดงานวันท่ี 04-11 กุมภาพันธ์ 2563 

 
ค่่า อิสระรับประทานอาหารค่่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงเมืองซัปโปโร 

ที่พัก น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XJ621 11.55 - 18.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
  นําท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

11.55 น. นําท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้าและน้่าดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท่าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

อัตราค่าบริการ : HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SNOW FEST 5วัน 3คืน  
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
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ก่าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที่ 05-09 ก.พ.63 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 
วันที่ 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 [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 
 
 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
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2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี
การคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมี
การการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุุนโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุุน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ือ
อัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 
TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
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 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ่านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก่าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์  

3.  ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุุนให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุุนไม่เกิน 
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุุน 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทาง
บริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุุน** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุุน  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุุน  
     (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุุน (เช่น คน รู้จัก โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก่าหนดการเดินทางระหว่างที่พ่านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส่าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุุนจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือ

การพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 
 เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุุน หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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