
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนกุสนานกบักิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile 

ชมโชวเ์ดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสดุน่ารกั 

ชอ้ปป้ิงสดุเพลินในแหลง่ชอ้ปป้ิงช่ือดงัแห่งเมืองซปัโปโร “ยา่นทานกิุโคจิ” 

พิเศษ !!! เมนปู ู3 ชนิดพรอ้มน ้าจ้ิมรสเด็ด สดุฟินแช่ออนเซนสไตลญ่ี์ปุ่ น 

GO2-ICN TG001 



 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

วนัที ่2 
สนามบนิชโิตเซะ – โดราเอมอ่นสกายพารค์ – เมอืงคามคิาวะ - พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง – เมอืงโซอุน

เคยีว – น า้ตกกงิกะ – น า้ตกรวิเซ 

08.20 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่น หลังจากนัน้น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 น าท่านเดนิทางสู่ โดราเอมอ่นสกายพารค์ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการตู์นในเรือ่งโดราเอม่อนการ์ตูนที่

เป็นนยิมทีสุ่ดในญีปุ่่น ใหท้่านไดอ้สิระกับการถ่ายรูปกับฉากในการตู์น เช่น ฉากน่ังไทมแ์มชชนีทีจ่ะท่านใหทุ้ก

ท่านเสมอืนเป็นส่วนหนึง่ของการตู์นโดราเอม่อน และยังมโีซนรา้นคา้ท ีข่ายของที่เก ี่ยวกับโดราเอม่อน เช่น 

รา้นกาแฟทีจ่ะขายขนมไทยากซิึง่เป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิ ีโ่ดราเอม่อนชืน่ชอบ และยังมโีซนหอ้งสมุด

จะมหีนังสอืการตู์นโดราเอม่อนจัดจ าหน่าย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคามคิาวะ เพื่อชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE PAVILLION) เป็นสถานทีจั่ดแสดงงาน

ศลิปะจากหมิะ ชืน่ชมกับผลงานการป้ันตุ๊กตาหมิะและการแกะสลักหมิะโดยผลงานเหล่านีเ้ป็นผลงานของเหล่า

บรรดาศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง นอกจากนีภ้ายในถ ้ายังมคีวามสวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกับอยู่ในถ ้าหนิงอกหินยอ้ย

ใหท้่านไดสั้มผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูม ิ-41 องศาเซลเซยีส พบกับความน่ารักของนางฟ้าทะเล คลีโอเน่ 

(Sea Angle) อสิระใหท้่านไดบั้นทกึภาพความประทับใจ เดนิทางสู่  เมอืงโซอุนเคยีว น าท่านชมความงาม

ของ น า้ตกกงิกะ และ น า้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตขิองน ้าตกทีจั่ดไดว่้าเป็นวิว

ธรรมชาตทิ ีส่วยทีสุ่ดตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่น น ้าตกทัง้สองแห่งนีม้ตีน้น ้าอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถ

สัมผัสความแรงของสายน ้าท ีไ่หลรวมกันกลายมาเป็นแม่น ้าอชิคิารไิดห้ลังจากฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูหนาว

น ้าตกทัง้สองแห่งนีจ้ะแข็งตัวกลายเป็นน ้าแข็ง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ โรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั SOUNKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่น 

วนัที3่ เมอืงอาซาฮิกาวา่ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ – เมอืงบเิอ - ลานสก ีSnow Mobile – ท าเนยีบรฐับาล

เกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร – ซปัโปโร – **เมนูปู 3 ชนดิ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาซาฮกิาวา่ เพื่อชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีสุ่ดในญีปุ่่น ซึง่

ในแต่ละปีจะมผูีเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต่์างๆ ท ีไ่ม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบทีท่่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ 

ไปถงึกว่าปีละ 3 ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตวแ์ห่งนีไ้ดม้แีนวความคดิทีว่่า สัตวต่์างๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตวนั์น้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดสั้มผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ท ี่

แทจ้รงิของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทเิช่น หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต่์างๆรวมถงึครอบครัวลงิอุลังอุ

ตังแสนรู ้ไฮไลท!์! ของทีน่ ีค่อืการชมการเดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวินที่ให ้ท่านได้ชมอย่าง

ใกล้ชดิ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบเิอ เมอืงเล็กๆ ท ีตั่ง้อยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ไดช้ื่อว่า “Small Town Of 

The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนีอ้ยู่ท ีภ่าพววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามา น าท่าน

เดนิทางสู่ ลานสก ีใหท้่านไดส้นุกกับประสบการณ์ขับ Snow Mobile กจิกรรมบนสานสกที ีส่นุกตืน่เตน้ เรา้ใจ 

พรอ้มทัง้ใหท้่านไดน่ั้ง บาบานา่สโนว ์พาท่านชมวิวอีกทั ้งใหท้่านใหอ้าหารสัตว์น่ารักคืออ ัลปากา เป็น

ประสบการณ์ท ีท่ าใหท้่านประทับใจไม่รูล้มื จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงซปัโปโร น าท่านชม ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮ

อกไกโด ตกึนีผ่้านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปี จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญ

ของชาตเิมือ่ปี พ.ศ. 2512 น าท่านสู่ หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาทีเ่ก่าแก่มากและเป็นอกีสัญลักษณ์ท ี่

ส าคัญของเมอืงซัปโปโร 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร *** พเิศษสุดๆๆ กบัเมนูปู 3 ชนดิ แบบไมอ่ ัน้ *** 



 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ อิสระชอ้ปป้ิงเมอืงซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ใหท้่านอสิระ ชอ้ปป้ิง ณ JR TOWER แหล่งทีตั่ง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้ ้

อปป้ิงไดจุ้ใจ เช่น รา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน

รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟช่ันวัยรุ่นอืน่ๆ อกีมากมาย 

* เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค ่า * 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 สนามบนิชโิตเซะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

07.00 น. ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชโิตเสะ 

10.00 น.  น าท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณ ภูมกิรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

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

หมายเหตุ :: โปรแกรมการเดนิทางอาจมเีปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

โปรแกรม : GO HOKKAIDO PENGUIN VILLA 5D3N BY TG  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ12ปี  

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ7ปี 

[ไม่มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไม่รวมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

11 – 15 มกราคม 62 48,888 45,888 45,888 40,888 24,288 7,900 

15 – 19 มกราคม 62 48,888 45,888 45,888 40,888 24,288 7,900 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 62 48,888 45,888 45,888 40,888 24,288 7,900 

 ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

***(เก็บทิปกอ่นการเดนิทางที่สนามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
 
 
 
 
 



 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากการจอง 

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดนิทาง 45 วัน ไม่นับวันเดนิทาง คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน ไม่นับวันเดนิทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าท ี่น่ัง

กับสายการบนิและค่ามัดจ าท ีพั่ก รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 **ส าคัญ!! บรษัิทท าธุรกจิเพื่อการท่องเท ีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

4.6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าท ี่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน

เดนิทาง เท่านัน้  

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แล้วทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **   

 [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **   

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให ้กบัคนไทย ผู ้ท ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่นประกาศให้กล ับมาใช้ว ีซ่า       

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

 2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ 

 3. ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

 4. ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ต่อท่าน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะ

ดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพื่อเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ต๋ัวเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งท ีพั่กทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้ับลูกทัวร ์แต่ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่น** 

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น  

2. สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น  

    (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

  

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

 
 


