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เทศกาลแสดงไฟสุดอลงัการ | ป้ิงยา่งป ู3 ชนิด | ทดลองขบั Snow Mobile 

หุบเขานรกจโิกกุดานิ | ทะเลสาบโทยะ | อิสระชอ้ปป้ิงซปัโปโร  | แชอ่อนเซน 2 คืนเต็ม 

เสน้ทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ ) (TG670 23.45 -08.30+1) 

วนัท่ี 2. ซปัโปโร ( สนามบินชิโตเซะ) – โอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี-บ่อน้ําพุฟกูิดาชิ  – จุดชมวิวไซโล 

ทะเลสาบโทยะ-แชน้ํ่าแร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 3.  ภเูขาโชวะชินซงั - ฟารม์หมี-โนโบริเบทสึ -หุบเขานรกจโิกกุดานิ-เมืองยบูาริ-แชน้ํ่าแร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 4.  กิจกรรม ลานสกี  Snow Mobile  [ตามสภาพอากาศ]-เมืองซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงอิออน มอลล ์– เทศกาลงานซปัโป

โร ไวท ์อิลลมูิเนชัน่ [Sapporo White Illumination]-เมนูป ู3 ชนิด        

วนัท่ี 5.  อิสระชอ้ปป้ิงเมอืงซปัโปโร 

วนัท่ี 6.  ซปัโปโร  (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ)  (TG671 10.30-15.30) 
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วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) [TG670 23.45 -08.30+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจา้หน้าท่ีใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG670 

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 

วนัท่ี 2 
ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) –โอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี-บ่อนํ้าพุฟูกิดาชิ – จุด

ชมวิวไซโล -ทะเลสาบโทยะ-แชน่ํ้าแรธ่รรมชาต ิ

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 

 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [สาํคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้

นําอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

 เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกท่ีควบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละความสาํคญัทางประวติัศาสตร ์นําท่านชม คลอง

โอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยุค

อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซ่ึงในยามคํา่คืนคลองแห่งน้ีไดร้บัคาํขนานนามว่าเป็นจุดท่ี

โรแมนติกท่ีสุด  

 พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ท่ีภายนอกถูกสรา้งข้ึนจากอิฐแดง แต่โครง สรา้งภายในทํา

ดว้ยไม ้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้งข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรแก่

การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบติัของชาติ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 บ่อน้ําพุฟูกิดาชิ ซ่ึงมีน้ําพุธรรมชาติและธารน้ําธรรมชาติท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเทย ์

กอ่ใหเ้กิดน้ําตกขนาดเล็กท่ีมีน้ําไหลออกมาถึง 80,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงเป็นน้ําแร่บริสุทธ์ิจากภเูขาไฟโดยตรง 

ใหท่้านไดถ่้ายรปูท่ามกลางธรรมชาติท่ีสงบและสวยงามของแอ่งน้ําตก สะพานไม ้และสวน โดยมีภเูขาไฟโย

เทยเ์ป็นฉากหลงั 

 จุดชมวิวไซโล Shikotsu Toya National Park Silo Observatory จุดชมทิวทศัน์ท่ีกวา้งใหญ่ของทะเลสาบโท

ยะแบบพาโนรามาสามารถมองเห็นภเูขาน้อยใหญ่มากมาย ไม่วา่จะเป็นวิวสวยๆของทะเลสาบโทยะ เกาะ

นาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซงั ยา่นโทยะโกะออนเซ็น รวมไปถึงปากปล่องภเูขาไฟนิชิยามะ นอกจากน้ัน

ยงัมีไฮทไ์ลทท่ี์นักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจมากท่ีสุด นัน่ก็คือชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเขาโยเทยซ่ึ์งไดร้บัการ

ขนานนามวา่เป็นภเูขาฟจูิแห่งเอโซะทางทิศตะวนัตก รวมถึงเขารุซุตสึชิริเบ็ตสึ เทือกเขานิเซโกะ เขาคอมบุ 

และภเูขาน้อยใหญ่อ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย ใหท่้านถ่ายยยภาพววิสวยเป็นท่ีระลึก 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ํ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่น 

วนัท่ี 3 ภเูขาโชวะชินซงั - ฟารม์หมี-โนโบริเบทสึ -หุบเขานรกจโิกกุดานิ-เมืองยูบาริ-แชน่ํ้าแรธ่รรมชาต ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ภูเขาไฟโชวะชินซงั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟท่ีเกิดข้ึนใหม่ มีอายุน้อยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น เกิดข้ึน

โดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้ นบนพื้ นท่ีราบทุ่งขา้วสาลี สูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 
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สมยัจกัรรพรรดิโชวะ ปัจจุบนัยงัคงมีควนักาํมะถนัลอยอยูเ่หนือปล่องภเูขาไฟ 

 นําท่านชมฟารม์หมี ชมความน่ารกัของหมีสีน้ําตา ใหท่้านไดส้มัผสัใกลชิ้ดป้อนอาหาร และถ่ายภาพความ

น่ารกัของหมีสีน้ําตาล กนัอยา่งเต็มอ่ิม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศท่ีมชีื่อเสียงแหง่หน่ึงของเกาะฮอกไก นําท่าน

ชม จโิกกุดานิ หรือ หุบเขานรก เกิดจากภเูขาไฟซ่ึงยงัไม่ดบัจึงก่อใหเ้กิดน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด อนั

เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ียงัคงอยู ่

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MOUNT RACEY HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลงัอาหารคํา่ ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแช่ออนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ่ี์ปุ่น 

วนัท่ี 4 
กิจกรรม ลานสกี Snow Mobile [ตามสภาพอากาศ]-เมืองซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงอิออน มอลล ์– เทศกาล

งานซปัโปโร ไวท ์อิลลมิูเนชัน่ [Sapporo White Illumination]-เมนูปู 3 ชนิด 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช้ื่อวา่ “Small Town Of The Most Beautiful 

Hills” ความเล็กท่ีแสนน่ารกัของเมืองน้ีอยูท่ี่ภาพวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามา นําท่านเดินทางสู่ ลานสกี ให้

ท่านไดส้นุกสนานกบั กิจกรรมลานสกี สมัผสัประสบการณ์ขบั Snow Mobile กิจกรรมบนสานสกีท่ีสนุก

ต่ืนเตน้ เรา้ใจ พรอ้มทั้งใหท่้านไดนั้ง่บาบาน่าสโนว ์พาท่านชมวิวอีกทั้งใหท่้านใหอ้าหารสตัวน่์ารกัคืออลั

ปากา เป็นประสบการณท่ี์ทาํใหท่้านประทบัใจไมรู่ลื้ม 

*** กิจกรรมเลน่หิมะ ณ ลานสกี ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ และ ความสูงของหิมะ *** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 อิออน มอลล ์ท่ีน้ีเป็นชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ท่ีเป็นจุดศนูยร์วมของรา้นคา้ รา้นอาหาร ใหท่้านอิสระและ

เพลิดเพลินกบัการ 

ชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและกระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชัน่สาํหรบัวยัรุ่น เคร่ืองสาํอาง

ยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่นและอ่ืนๆอีกมากมาย หรือเลือกซ้ือของฝากติดมือกลบับา้น ดว้ยสินคา้มากมายหลากหลาย

ชนิด อาทิเช่น ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล 

 ซปัโปโร่ ไวท ์อิลลมิูเนชัน่ [Sapporo White Illumination] นับเป็นเทศกาลงานแสดงไฟประจาํฤดูหนาว

ของซัปโปโร่ โดยจดัข้ึนท่ีสวนโอโดริเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงภายในงาน มีการจดัแสดงชิ้ นงานมากมาย

หลากหลายแบบ ประดบัประดาไปดว้ยดวงไฟมากมาย ซ่ึงในช่วงคริสมาสจะขยายเวลาเปิดไฟถึงเท่ียงคืน

ทีเดียว 

คํา่ บริการการอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร 

 ** พิเศษสุดๆ กบัเมนูปูสุดอรอ่ย 3 ชนิด แบบไม่อั้น ** 

ท่ีพกั นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา่น 

วนัท่ี 5 อิสระชอ้ปป้ิงเมืองซปัโปโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ใหท่้านได ้อิสระชอ้ปป้ิงย่านการคา้ในเมืองซัปโปโร แหล่งท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดังและรา้นคา้
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มากมายใหท่้านได ้

ชอ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เช่น หา้งปารโ์ก,้ หา้งมิซุโกชิ ท่ีเป็นแหล่งรวมรา้นคา้แบรนดด์งัของญ่ีปุ่น หรือจะเป็นรา้น 

100เยน,รา้น UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น ถนนทานุกิโคจ ิแหล่งท่ีตั้งของรา้นคา้มากมายใหท่้านไดช้้

อปป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ DONKY เปิด 24 ชม, รา้น ABC,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสาํอาง JR 

TOWER แหล่งท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและรา้นคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง เช่น รา้น BIC CAMERA 

จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคสร์า้น100 เยน,รา้น UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่

วยัรุ่นอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันบนชั้น 10 ของตึก ESTA ยงัมี พิพิธภณัฑร์าเมน เป็นแหล่งรวม รา

เมนช่ือดังทัว่ทั้งเกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกนัท่ีน่ี ใหนั้กท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบราเมนไดล้ิ้มรสชิมราเมนจาก

เมืองต่างๆ ไดอ้ย่างจุใจ* เพ่ือใหท้่านไดเ้พลิดเพลินอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและ

อาหารคํา่ * 

ท่ีพกั นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 6 ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) [TG671 10.30-15.30] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ทาํการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดินทางไปยงั สนามบินชินชิโตเซะ 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG671 สายการบินมีบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

อตัราค่าบริการ : HOKKAIDO SNOW WHITE ILLUMINATION 6วนั 4คืน 

 โดยสายการบินไทย   

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี  

(เสริมเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 

ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเด่ียว 

ทา่นละ 

ไม่รวมตัว๋ 

ทา่นละ 

วนัท่ี 26พ.ย.-01ธ.ค. 62 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 36,900 

วนัท่ี 10-15 ธ.ค. 62 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 36,900 

วนัท่ี 20-25 ธ.ค. 62 50,900.- 50,900.- 48,900.- 8,900.- 40,900 

วนัท่ี 24-29 ธ.ค. 62 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 36,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋

เคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคเุทศนท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 

หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์ม

เดินทางกอ่นทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชาํระคา่บริการ 

 โอนเงินมดัจาํจาํนวน 15,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 25 วนั  

 ชื่อบญัชี  นายวฒันา วริิยะกิตติ    บญัชีออมทรพัย ์

 - ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัชี 071-2-80018-6  

 - ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัชี 221-2-20230-1  

 เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) 

และเบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

 การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 55 วนั ไมนั่บวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด  

4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 25 วนั ไมนั่บวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลิก น้อยกวา่ 25 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจาํ

ท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ 

ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ ไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 **สาํคญั!! บริษัททาํธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลกูคา้ทุก

ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.6 เมือ่ท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
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 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดาํเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถา้โดยการชาํระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระทาํท่ีเคาน์เตอรส์นามบิน ณ 

วนัเดินทาง เท่าน้ัน  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ท่ีนอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจดั

หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5.  ค่าน้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการ

บินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลดน้ําหนักสมัภาระ

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่าน้ัน  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทาง

บริษัทได ้**  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรฐับาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์

จะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่นประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซ่า ผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิมในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูตกาํหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 

หมายเหต ุ

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 10 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
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5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง สายการ

บิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 

**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษัทจะ

จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น  

     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

กาํหนดการเดนิทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบติัเพ่ือการพาํนักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กิน 15 วนั 

 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 

 

 

 

 


