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HOKKAIDO WINTER WOWW 5 DAY 3 NIGHT            

เดนิทางเดอืนมนีาคม 61 ราคาเร ิ มตน้ 38,999 บาท 

โดยสารการบนิไทย (TG) 
ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ชมโชวเ์ดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิสดุนา่รกั ณ “สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่” 

- สนกุสนานกบักจิกรรมบนลานสก ี“SHIKISAI NO OKA” 

- เก็บภาพสวยงาม ชตัเตอรก์นัรวัรวั กบั “คลองโอตาร”ุ 

- เลอืกซืBอกลอ่งดนตรทีี มเีสยีงเพลงไพเราะมากมายที  “พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี 

- เก็บความมุง้ม ิBง นา่รกัๆ ใสก่ระเป๋ากลบับา้นกบั “รา้นฮลัโหล คติตีB คาเฟ่”    

- ชมอาคารนา่รกัสดใส มกีมิมคิ ที  “โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ”  

- ชอ้ปปิB ง ดวิตีB ฟร ี &  ยา่นทานกู ิโคจ ิและ JR SAPPORO STATION    
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 20.30 น. นัดพบกนัที	 สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัBน 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย (TG) 

  โดยมเีจา้หนา้ที	ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

 23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญี	ปุ่ น เกาะฮอกไกโด โดยเที	ยวบนิที	 TG 670 ** [บรกิารอาหารรอ้น บนเครื	อง] ** 

 ** ทางเราขอสงวนสทิธิ/การเลอืกที	นั	งบนเครื	องบนิไทยแอรเ์วย ์ เนื	องจากตอ้งเป็นไปตามกฏระเบยีบของสายการบนิ

 สาํหรับการสุม่จับที	นั	งวา่งบนเครื	องใหก้บัลกูคา้ 

Day 2 

สนามบนิชนิชโิตเสะ – เมอืงอาซาฮคีาวา่ – หมูบ่า้นราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ –  

ชอ้ปปิB ง ออิอน มอลล ์– โรงแรม 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ  เมอืงซัปโปโร  เกาะฮอกไกโด  ...นําท่านผ่านขั <นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ...  

09.30 น. ไกดจ์ะนําท่านไปขึ<นรถบัสที	เตรียมไว ้.. และเขา้สูโ่ปรแกรมท่องเที	ยวเริ	มจาก เมอืงอาซาฮคีาว่า (Asahikawa)  

ที	ตั <งอยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. เป็นเมอืงที	ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมอืงซัปโปโร .. พาทกุท่านไปยัง  หมู่บา้นรา

เมน (Ramen Village) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 3ชั	วโมง 30 นาท)ี ซึ	งเมอืงแห่งนี< มปีระวัตศิาสตรก์ารทํารา

เมน มาอย่างยาวนาน นับตั <งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั<งที	 2   และมนํี<าซปุแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บา้นราเมน ถอื

กําเนดิมาในปี 1996  เพื	อใหเ้หลา่นักทอ่งเที	ยวไดเ้ขา้มาสมัผัสรสชาตแบบดั <งเดมิของรา้นราเมนที	มชี ื	อเสยีงทั <ง 8 รา้น

ไดอ้ยา่งเต็มที	 

** อสิระ อาหารกลางวนั  เลอืกทานราเมน จากรา้นตา่งๆ ที หมูบ่า้นราเมน แหง่นีB  ** 

ชว่งบ่าย นําท่านไปยัง  สวนสตัวอ์าซาฮยีาม่า (Asahiyama Zoo) ซึ	งเป็นสถานที	ที	ไดรั้บความนิยมอย่างสูง 

เพราะวา่สวนสตัวแ์หง่นี<ไดส้รา้งมติใิหมใ่หก้บัผูม้าเยอืน เชน่  อโุมงคใ์ตนํ้<าของสระเพนกวนิที	จะไดเ้ห็นเหลา่เพนกวนิตัว

นอ้ยว่ายนํ<าอยู่เหนือตัวเรา ... โดมแกว้ที	ใหท้่านไดโ้ผลห่ัวเขา้ไปยังกรงของหมขีั <วโลกและหมาป่าเพื	อจะไดเ้ห็นพวก

เขาเหล่านั<นในระยะประชดิ ... รวมไปถงึสัตวป่์าต่างๆ เชน่  กวางป่า เหยี	ยว นกกะเรยีน (ที	พบในฮอกไกโด) เสอืดาว 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที ยง เย็น โรงแรมที พกั 
1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)     

2 
สนามบนิชนิชโิตเสะ – เมอืงอาซาฮคีาวา่ – หมูบ่า้นราเมน – สวน
สตัวอ์าซาฮยีาม่า – ชอ้ปปิ<ง ออิอน มอลล ์– โรงแรม 

 

� � 

ASAHIKAWA 

PREMIER CABIN 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 อาซาฮคีาวา่ – กจิกรรมบนลานหมิะ  ชคิไิซโนะโอกะ  – ซปัโปโร – 
ดวิตี< ฟร ี– ชอ้ปปิ<ง ทานูก ิโคจ ิ � � � 

TMARK CITY HOTEL   

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ซปัโปโร –โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจ ิ– พพิธิภัณฑ์
กลอ่งดนตร ี– พพิธิภัณฑเ์ครื	องแกว้ คไิทจ ิ– ฮลัโหล คติตี< คาเฟ่ – 
ซปัโปโร - โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ – ตกึรัฐบาลเกา่ซัปโปโร – 
หอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ (ชมเทศกาลหมิะซปัโปโร สําหรับกรุ๊ปตน้
เดอืนกมุภาพันธ ์เทา่นั<น) –  
ชอ้ปปิ<ง JR STATION - โรงแรม 

� � � 
TMARK CITY HOTEL   

หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

� �  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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ยรีาฟ หมีแพนดา้  เป็นตน้  และ พิเศษสุดในช่วงฤดูหนาว ทางสวนสัตวจ์ะมีขบวนพาเหรดเพนกวนิ ใหช้มอกีดว้ย   

(รอบการโชวพ์าเหรดเพนกวนิคอื 11.00 น. และ 14.30 น. ในแตล่ะวัน  ตั <งแต ่ปลายธันวาคม-กลางมนีาคม และชว่ง

มนีาคม จะมเีพยีงรอบ 11.00 น. เทา่นั<น  **  

หลงัจากนั<น พาทกุทา่นไปยัง ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่  ( AEON MALL ASAHIKAWA )  หา้งดังที	มสีนิคา้มากมายให ้

เลอืกชอ้ปปิ<ง และ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ขนาดใหญ ่ … 

**  อสิระ อาหารเย็นตามอธัยาศยั  ภายใน ออิอน มอลล ์** 

 เขา้สูท่ี	พัก   ... ASAHIKAWA  PREMIER  CABIN  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  

 

Day 3 

อาซาฮคีาวา่ – กจิกรรมบนลานหมิะ  ชคิไิซโนะโอกะ  – ซปัโปโร – ดวิตีB ฟร ี– ชอ้ปปิB ง ทานกู ิโคจ ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง  

เริ	มตน้ที	  “กจิกรรมบนลานหมิะ”  ชคิไิซโนะโอกะ ( Shikisai no 

oka )  ทา่นไดล้องเลน่กจิกรรม อาท ิ SNOW MOBILE , SNOW 

RAFTING  หรอื  SNOW BANANA BOAT  ...  

**แจง้ความประสงคก์บัทางไกดข์องเรา ลว่งหนา้ นะคะ ** 

ใหอ้สิระทกุทา่นตามอธัยาศยับนลานกจิกรรมจนกระทั	งไดเ้วลานัหมาย  

เที ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนั<นเดนิทางเขา้มายัง เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ชั	วโมง)   เมอืงหลกัของเกาะฮ

อกไกโด และใหญเ่ป็นอนัดบัหา้ของประเทศญี	ปุ่ น  ... นําทา่นไปชอ้ปปิ<งสนิคา้คณุภาพดทีี	รา้นคา้ปลอดภาษี  

DUTY FREE .... ตอ่จากนั<น ไปที	ยา่นทานุกโิคจ ิ( Tanuki Koji ) เป็นยา่นชอ้ปปิ<งโดยสรา้งหลงัคาคลมุ

ยาวตามแนวถนน ซึ	งมคีวามยาว 1 กโิลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแมนํ่<า Sosei  .. สองขา้งทางเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 200 รา้น ขายของที	ระลกึ ขนม ของเลน่ เครื	องสาํอาง ชอ็คโกแลต เสื<อผา้ รา้นดองกี<โฮเต 

และรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานมากมาย โดยย่านนี<เป็นตลาดเกา่แกม่ากกวา่ 100 ปี ตั <งแต ่1873  ปัจจบุนั

มกีารจัดเทศกาลตา่งๆ เชน่ เทศกาลทานุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎาคม-สงิหาคม) ก็จะประดบัประดาไปดว้ยไฟ และ

ตกแตง่อย่างสวยงาม 

คํ า   รบัประทานอาหารคํ า **เมนพูเิศษ ขาป3ูชนดิ**  
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  (หมายเหต-ุ เมนขูาป3ูชนดิ จะเร ิ มทานต ัBงแตก่รุป๊ที ออกเดนิทางวนัที  15 ม.ค.61 เป็นตน้ไป)  

เขา้สูท่ ี พกั ...  TMARK CITY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่     

Day 4 

ซปัโปโร –โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– ถนนซาไคมาจ ิ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– พพิธิภณัฑเ์ครื องแกว้ ค ิ

ไทจ ิ– ฮลัโหล คติตีB คาเฟ่ – ซปัโปโร - โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ – ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร – หอ

นาฬกิา – สวนโอโดร ิ (ชมเทศกาลหมิะซปัโปโร สาํหรบักรุป๊ตน้เดอืนกมุภาพนัธ ์เทา่น ัBน) –  

ชอ้ปปิB ง JR STATION - โรงแรม  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง  

จากนั<น เดนิทางไปยัง เมอืงโอตารุ ( Otaru ) เมอืงทา่ที	อยู่ทางตอนเหนอื ของซัปโปโร (ใชเ้วลาราวๆ 2.15 ชั	วโมง)  

..เมอืงนี< มจีดุเดน่ในเรื	อง “คลอง” ที	สวยงาม และโกดงั สมัยกอ่นที	เรยีงรายรอบคลองเป็นฉากหลงัไปตลอดเสน้ทาง  

.. ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกับ คลองโอตารุ  ( Otaru Canal ) ที	มคีวามสวยงามอยา่งมากตลอดขา้งทาง และไปแวะที	 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(music box museum)  ที	สรา้งขึ<นในปี 1910 เป็นอาคารเกา่ 2 ชั <นทําดว้ยอฐิแดง โดยที	

ภายในมกีลอ่งดนตรมีากมายใหเ้ลอืกซื<อกลบัเป็นของฝาก และยังสามารถตกแตง่ลวดลายเองไดด้ว้ย ... อกีทั <ง

ดา้นหนา้อาคารแหง่นี<ก็ม ีนาฬกิาไอนํBา (steam clock) ซึ	งเป็นของที	สง่ตรงมาเมอืงแวนคเูวอร ์แคนาดา และเป็น 1 

ใน 2 เรอืนในโลกเทา่นั<น ...  และทกุทา่นจะไดอ้สิระเดนิเลน่ที	  ถนนซาไคมาจ ิ( Sakaimachi Street ) เป็นถนน

คา้ขายที	ไดรั้บการอนุรักษ์ ตั <งอยูก่ลางเมอืงโอตารุ ไมไ่กลจากคลองโอตารุ(Otaru Canal Area) ในระหวา่งชว่ง

พัฒนาฮอกไกโดปลายยคุ 1800 ตน้ยคุ 1900  เมอืงโอตารุเป็นเมอืงทา่เรอื และการคา้การขนสง่ที	หลากหลาย เต็มไป

ดว้ยบรษัิท Shipping  อาคารตา่งๆเป็นแบบสไตลต์ะวนัตก ปัจจบุนัไดรั้บการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ 

รา้นขายของที	ระลกึ รา้นเสื<อผา้ และพพิธิภัณฑต์า่งๆมากมาย  รวมไปถงึรา้นชสีเคก้ อนัเลื	องชื	อ Le Tao ก็ตั <งอยูบ่น

ถนนเสน้นี<ดว้ยเชน่กนั   และหนึ	งในรา้นที	น่าสนใจนั	นคอื  โรงงานเครื องแกว้คไิทจ ิ ( Kitaichi glass store 

house )  สรา้งเมื	อปี 1891 โดยใชห้นิเป็นสว่นประกอบของอาคาร .. มอีกีชื	อคอื Sangokan แปลวา่ บา้นหลงัที	สาม .. 

ภายในมผีลติภัณฑต์า่งๆที	เป็นเครื	องแกว้ ทั <งภาชนะเครื	องครัวตา่งๆ และมหีอ้งนํ<าชาที	ประดับโคมไฟถงึ 167 ตวัเพื	อ

สรา้งบรรยากาศที	สดุแสนจะประทับใจอกีดว้ย  ... และใหท้า่นไดแ้วะ รา้นฮลัโหล คติตี< คาเฟ่   เป็นรา้นคาเฟ่ที	ม ีคติตี< 

จัง แมวนอ้ยน่ารักเป็นตัวชโูรง   เลอืกดสูนิคา้ พรอ้มกบัถ่ายรูปไปพรอ้มกนัได ้

เที ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนั<น เดนิทางไปยัง  โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ  ( Ishiya Chocolate Park ) หรอื  Shiroi Koibito 

Chocolate Park   เป็น Theme park ที	สรา้งโดยบรษัิท อชิยิะ (Ishiya) ซึ	งเป็นผูส้รา้งสรรขนมคุก๊กี<ที	มแีผน่คุ๊กกี<เนย

บางๆ สองแผน่ประกบเขา้กับชั <นชอ๊คโกแลตขาว จนไดช้ื	อวา่ Shiroi Koibito (แปลวา่ คนรักสขีาว) และปัจจบุนันี<ก็เป็น

ของฝากขึ<นชื	อที	สดุของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว .. ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมของที	นี	ทั <งรูปแบบภายนอกอาคารที	

ตกแตง่อย่างน่ารัก สว่นภายในจะมทีั <งโซนขายของที	ระลกึ คาเฟ่ และ  ทา่นสามารถจ่ายคา่เขา้ชมโรงงานเพิ	มเตมิได ้

กรณีตอ้งการชมกระบวนการผลติชอ๊คโกแลตของที	นี	โดยผา่นกระจกใสขนาดใหญ ่  หลงัจากนั<น ... ไปชม  ตกึรฐับาล

เกา่เมอืงซปัโปโร  ( Sapporo Old Government Office )  .. ที	สรา้งขึ<นในปี 1888   บางครั<งก็ถกูเรยีกวา่ “ตกึ

แดง” ซึ	งมาจากตัวอาคารกอ่ดว้ยอฐิแดงทั <งหลงั (Agarenga)  รูปแบบอาคารเป็นทรงแปดเหลี	ยมที	เลยีนแบบมาจาก

บา้นเรอืนในรัฐแมสซาชเูซสของอเมรกิา .. (ใหท้า่นถา่ยรูปเพยีงดา้นนอก เทา่นั<น)   ..และ แวะไปชม “หอนาฬกิา” 

(clock tower)  ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกบัสญัลักษณ์ของเมอืงซัปโปโร ซึ	งที	แหง่นี<ถกูสรา้งในชว่งปี 1878  อนัเป็นชว่งที	

กําลงับรูณะเมอืง  ตั <งอยูใ่นเขตพื<นที	ของวทิยาลัยเกษตรซัปโปโร ตวัเรอืนนาฬกิาซื<อมาจากกรุงบอสตนัปัจจบุนันี<หอ

นาฬกิาแหง่นี< กลายเป็นพพิธิภัณฑท์ี	จัดแสดงเกี	ยวกบัประวตัศิาสตรข์องที	บรเิวณนี< ..และใกล ้ๆ กนั ม ี“สวนโอโดร”ิ   
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ซึ	งเป็นสวนสาธารณะของเมอืงซปัโปโรไวจั้ดงาน 

 

งานเทศกาลหมิะซปัโปโร หรอื  SNOW  FESTIVAL  ทกุๆปี  

( ในปี 2018  จะจดัขึBนในชว่งวนัที   5-12 กมุภาพนัธ ์) 

** สําหรบัทา่นที ซืBอทวัรม์าในชว่งตน้เดอืน  2-9  กมุภาพนัธ ์จะไดเ้ขา้ชมงาน เทศกาลหมิะซปัโป

โร 2018 ในคร ัBงนีB โดยจะใหอ้สิระเดนิเลน่ ถา่ยรปูตามอธัยาศยั **  

ไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่นมาหลบหนคีวามหนาวเย็นที	   JR Sapporo Station  ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ<งเดนิเลน่ไปกับ

หา้งสรรพสนิคา้ ที	สะสมอยูม่ากมาย เชน่ STELLAR PLACE , APIA , PASEO , DAIMARU , TOKYU  และ  ESTA  ที	

เปิดตอ้นรับใหท้กุทา่นไดท้ดสอบความแข็งแรงของแขง้ขาในการเดนิเลน่ หรอืเลอืกซื<อของฝากตดิมอืกลบับา้นกนัแบบ

ไมยั่ <ง .. 

** อสิระอาหารเย็น  ตามอธัยาศยั ** 

เขา้สูท่ ี พกั ...  TMARK CITY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 

สนามบนิชโิตเสะ –  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง  สนามบนิชโิตเสะ  

  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชั	วโมง 30 นาท)ี    

08.00 น. ถงึ สนามบนิชโิตเสะ  .. ทําการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบนิไทย   เที	ยวบนิที	   TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ  กรงุเทพฯ   .. โดยสวสัดภิาพ 
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*************************************************************** 

 

HOKKAIDO WINTER WOWW 5D3N BY TG 
กาํหนดการ

เดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดี ยวเพิ ม จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ั�ว) 

7-11 ม.ีค.61 39,999 39,999 38,999 9,900 27,999 
8-12 ม.ีค.61 38,999 38,999 37,999 9,900 26,999 
9-13 ม.ีค.61 39,999 39,999 38,999 9,900 27,999 
15-19 ม.ีค.61 38,999 38,999 37,999 9,900 26,999 
16-20 ม.ีค.61 39,999 39,999 38,999 9,900 27,999 
21-25 ม.ีค.61 39,999 39,999 38,999 9,900 27,999 
22-26 ม.ีค.61 38,999 38,999 37,999 9,900 26,999 
25-29 ม.ีค.61 42,991 42,991 41,991 9,900 30,991 
27-31 ม.ีค.61 42,991 42,991 41,991 9,900 30,991 

 

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 12,500 บาท / ทา่น ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที  สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงื อนไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแตล่ะครั<งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึBนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ/ในการเปลี	ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที	ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที	ของบรษัิทฯเพื	อเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั<ง มฉิะนั<นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั <งสิ<น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที	เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจําทั <งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั <งหมด 



    

GT-CTS TG06 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ที ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที	นั	งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจําที	พัก รวมถงึเที	ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ัBงหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีที	กองตรวจคนเขา้เมอืงทั <งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที	ระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ/ที	จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั <งสิ<น ** 

          **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื	อการทอ่งเที	ยวเทา่นั<น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี	ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขั <นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั <งไทยและญี	ปุ่ น ขึ<นอยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ที	เทา่นั<น 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั <งสิ<น** 

4.5 เมื	อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ	ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ/ 

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั <งสิ<น 
 

อตัราคา่บรกิารนีBรวม 
1. คา่ตั�วโดยสารเครื	องบนิไป-กลบั ชั <นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี	ยนระดับชั <นที	นั	งจากชั <นประหยัดเป็นชั <นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื	ออพัเกรดตอ้งกระทําที	เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นั<น  

2. คา่ที	พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที	ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั 

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที	ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที	บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ<าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื	องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครื	องบนิตามเงื	อนไขของแตล่ะสายการบนิที	มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื	อนไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื<อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื	องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ	มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบี<ยประกนัเริ	มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี<ยประกนัเริ	มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที	มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื	อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที	มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื	อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อตัราคา่บรกิารนีBไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี	ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี	ประสงคจ์ะพํานักระยะสั <น

ในประเทศญี	ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญี	ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ	มในการขอวซีา่ตามที	

สถานทตูกําหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอื	นๆ ที	นอกเหนอืที	ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื	องดื	ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ<ามัน ที	สายการบนิเรยีกเก็บเพิ	มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื	องบนิ 
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5. คา่ทปิสําหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิ	ม 7% และหัก ณ ที	จ่าย 3% 

รายละเอยีดเกี ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี	ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี	ประสงคจ์ะพํานักระยะสั <นในประเทศญี	ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พื	อการทอ่งเที	ยว เยี	ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั <นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื	อเป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี	ปุ่ น 

**เอกสารที	อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื	องบนิและเอกสารเรื	องที	พักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ั <งนี<ข ึ<นอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี	ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื	องบนิขาออกจากประเทศญี	ปุ่ น  

2. สิ	งที	ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที	อาจเกดิขึ<นระหวา่งที	พํานักในประเทศญี	ปุ่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื	อ ที	อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี	ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที	พํานักในประเทศญี	ปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอื	นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที	พํานักในประเทศญี	ปุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี	ยังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ ากวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ที	จะกระทําในประเทศญี	ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ	งที	ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพื	อการพํานักระยะสั <น 

3. ในขั <นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี	ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี	ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิี	อาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ/ที	จะเลื	อนการเดนิทางในกรณีที	มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ/การเก็บคา่นํ<ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ	ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ<นกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ/ในการเปลี	ยนเที	ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื	องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั <งสิ<น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิ	งของผดิกฎหมาย ซึ	งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั <งสิ<น หากเกดิสิ	งของสญูหาย อนัเนื	องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที	ยวเอง 

6. เมื	อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ั <งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื	อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทั <งหมด 

7. สําหรับผูเ้ดนิทางที	อายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัBงนีBข ึBนอยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี ปุ่ น  และราคาอาจเปลี ยนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัBงนีBข ึBนอยูก่บัอตัราแลกเปลี ยนของเงนิสกลุเยน 


