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HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SNOW FEST 5วัน 3 คืน 

เดนิทางกุมภาพนัธ์ 2563  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 02.10-10.40+1) 

วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิคาวะ – สวนสตัว์อาซาฮิยามา่ - ชมขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน– หมูบ้่านราเมน – อิออน มอลล์ 

วนัท่ี 3. ผา่นชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮออกไกโด – ผา่นชมหอนาฬิกาเมืองซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –  
โอตารุ – คลองโอตารุ – เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020  

วนัท่ี 4. กิจกรรมลานสกี – Duty Free – ช้อปปิง้ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 

วนัท่ี 5. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) (XJ621 11.55 – 18.00) 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  39,900.- 



 

โค้ดทวัร์ JPGT-62 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ )  
(XJ620 02.10 – 10.40+1) 

23.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดย
มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ [ส าคญัมาก!!ไม่อนญุาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 

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

วันที่ 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า –  
ชมขบวนเดนิพาเหรดนกเพนกวนิ – หมู่บ้านราเมน – ออิอน มอลล์ 

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET  

 เมืองอาซาฮิคาวะ (Asahikawa) ที่ตัง้อยูก่ลางเกาะฮอกไกโดเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมืองซปัโปโร  
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสตัว์ที่มีช่ือเสยีงของเมืองอาซาฮิคาวะ จดุเดน่ของสวนสตัว์แหง่นี ้คือ “อโุมงค์แก้วเพนกวิน” 
ซึง่จะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน และอีกสว่นหนึง่ก็คือ โดมแก้วขนาดเลก็ จะเป็นโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า  
ท าให้เราสามารถเห็นสตัว์ที่อาศยัอยูใ่นขัว้โลกอยา่งใกล้ชิด ในชว่งฤดหูนาวป็นชว่งทีเ่หมาะแกก่ารที่เดินทางมาชมการจดั
แสดงของการเดินพาเหรดเพนกวนิ อีกทัง้นีย้งัมีสตัว์ป่าพืน้เมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน โดยเฉพาะ
เครนท่ีตอนนีห้าชมได้ยาก เนื่องจากตอนนีไ้ด้สญูพนัธุ์ไปแล้ว 

 

 
 หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวัติศาสตร์การท าราเมน มาอย่างยาวนาน นับตัง้แต่ยุคหลงั

สงครามโลกครัง้ที่ 2 และมีน า้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมูบ้่านราเมน ถือก าเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหลา่นกัท่องเที่ยวได้
เข้ามาสมัผสัรสชาติแบบดัง้เดิมของร้านราเมนที่มีช่ือเสยีงทัง้ 8 ร้านได้อยา่งเต็มที่ 

 อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาวะ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝาก ของที่ระลกึกัน อาทิ ขนมโมจิ 
เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ นอยา่ง คิทแคท สามารถหาซือ้ได้ที่น่ีเช่นกนั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 
ผ่านชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร –  
ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ - คลองโอตารุ – 
เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ผ่านชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมา

จากอาคารท าเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาชเูซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกวา่ 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ท ามาจากหมูบ้่านชิโรอชิิ
และโทโยชิร่า ตึกนีผ้่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีและได้ย้ายไปที่ท าการหลงัใหม่เป็นตึกใหม่ทนัสมยัสงู 10 ชัน้ตัง้อยู่
ทางด้านหลงัตกึเก่า แตค่วามงดงามที่เห็นนัน้ได้รับการบรูณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถกูไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 แต่ด้วยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี 
พ.ศ. 2512 

 

 
 ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) ตัง้อยูท่า่มกลางกลุม่ตกึสงูสมยัใหม่ เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและ

เป็นอีกสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแหง่หนึง่ สร้างตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั 
ฮอกไกโดแตไ่ด้ปรับเปลีย่นสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถึงปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาได้
อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่ส าคญัอีกแห่ ง
หนึง่ของเมืองซปัโปโร 

 

 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแหง่นีต้ัง้อยูท่ี่ซปัโปโร เป็นศาลเจ้าศาสนาพทุธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบนัก็ยงัคงมีความเก่ียวข้องผกูพนักบัวิถีชีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึง้เร่ิมตัง้แต่การมาสกัการะในวนัปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วนัเซ็ตสบึุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น  
ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอดุมสมบรูณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทกัทาย  
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โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตที่มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสร้าง
ขึน้ในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมีช็อคโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า  
ช็อคโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปให้คนที่ทา่นรักทาน หรือวา่ซือ้เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลบับ้านได้ 

 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

**พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อัน้** 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร  

ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้ร้างเมื่อ  
ปี 1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสนิค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แตภ่ายหลงัได้เลกิใช้และมี
การถมคลองคร่ึงหนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลอง
ด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020 งานเทศกาลหิมะที่จดัขึน้เป็นประจ าทกุปีในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ โดยมี
ความพิเศษตรงที่ผลงานต่างๆ ในงานจะให้ความส าคญักบั “ความอบอุ่นของคน” น ามาสูก่ารสร้างสรรค์งานเทศกาลนีท้ี่ท า
ด้วยมือ (Hand Made) โดยเป็นการร่วมแรงของอาสาสมคัรซึง่เป็นผู้คนในท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทางเดิน คลอง สถานีรถไฟ จะเต็ม
ไปด้วยผลงานของคนในชมุชน  
หมายเหตุ : Otaru Snow Light Path Festival 2020 จัดงานวันที่ 08-16 กุมภาพันธ์ 2563 

 ลูกค้าเฉพาะกรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 05-09 ก.พ. 63 จะไม่สามารถชมงานเทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020  
แต่จะได้ชมงานเทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 
กิจกรรมลานสกี – Duty Free – ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO –  
เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 กิจกรรมลานสกี จุดเด่นของลานสกีซัปโปโรคือมีหิมะใหม่ตกทับถมกันทุกวัน  ท าให้สามารถเล่นสกีที่มีลักษณะ

เป็นเพาเดอร์สโนว์ได้  จากการที่มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวซัปโปโรเมื่อปี  ค.ศ. 1972 ลานสกีซัปโปโร
นัน้อยู่ใกล้ตัวเมืองและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าหิมะที่นี่มีคุณภาพดี  แม้ตอนนีก็้มีชาวต่างประเทศจ านวนมากที่  
เดินทางมาที่ซัปโปโรเพื่อเพลิดเพลินกับกีฬาฤดูหนาว  

 ช้อปป้ิง Duty Free มีทัง้ร้านของฝาก ของที่ระลึก สินค้าแบรนด์เนม อาหารทะเล ขนม ของหวาน เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เคร่ืองส าอางค์ ผลติภณัฑ์จากฮอกไกโด 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ช้อปป้ิง Duty Free 
 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่

ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ตา่งๆกวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศนูย์อาหารขนาดใหญ่จ ุ650 ที่นัง่ และ 
ร้านจ าหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าจากฟาร์มท้องถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

 ชมเทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival 2020 ณ อโดริปาร์ค เป็นเทศกาลหิมะที่มีช่ือเสียงของเมืองซปัโปโร มีการจดั
แสดงงานบนพืน้ท่ี 3 สว่น คือสวนสาธารณะโอโดริ ยา่นการค้าซูซกิูโนะ ในงานมีการน าเสนอประติมากรรมที่สร้างจากหิมะและ
น า้แข็งเป็นจ านวนนบัร้อยชิน้ เทศกาลหิมะซปัโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น และมีผู้ เข้าชมงานจากทัว่โลกกว่า 2 
ล้านคนทกุปี  
หมายเหตุ : เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 จัดขึน้ระหว่างวันที่  04-11 กุมภาพันธ์ 2563 

 ลูกค้าเฉพาะกรุ๊ปที่เดินทางวันที่  12-16, 14-18 ก.พ. 63 จะได้ชมงานเทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020 แต่จะ
ไม่ได้ชมงานเทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 
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 ให้ทา่นได้ อิสระช้อปป้ิงย่านการค้าในเมืองซัปโปโร แหลง่ที่ตัง้ของห้างสรรพสนิค้าช่ือดงัและร้านค้ามากมายให้ทา่นได้ 
ช้อปปิง้ได้จุใจ เช่น ห้างปาร์โก้, ห้างมิซุโกชิ ที่เป็นแหลง่รวมร้านค้าแบรนด์ดงัของญ่ีปุ่ น หรือจะเป็นร้าน 100  เยน,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, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ร้าน
100 เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่วยัรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตึก ESTA ยงัมี พิพิธภัณฑ์รา

เมน เป็นแหลง่รวม ราเมนช่ือดงัทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกนัที่นี่ ให้นกัท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบราเมนได้ลิม้รสชิมราเมนจาก
เมืองตา่งๆ ได้อยา่งจใุจ* เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า 
หมายเหตุ : ลูกค้าเฉพาะกรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 12-16, 14-18 ก.พ. 63 ช้อปป้ิงแทนการรับชมเทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงเมืองซัปโปโร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
(XJ621 11.55 - 18.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
  น าทา่นเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที ่XJ621 บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SNOW FEST 5วัน 3คืน  
โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 05-09 ก.พ.63 
Sapporo Snow Festival 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วนัท่ี 07-11 ก.พ.63 
Otaru Snow Light Path + 
Sapporo Snow Festival 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วนัท่ี 12-16 ก.พ.63 
Otaru Snow Light Path 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วนัท่ี 14-18 ก.พ.63 
Otaru Snow Light Path 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ 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 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมี
การการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ
เจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง
คือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

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

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
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%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

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

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียน

ของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 
15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทาง
บริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  



 

โค้ดทวัร์ JPGT-62 

 

2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม และ

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

การพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้

เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


