


    
 

                                                 

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (XJ620 : 02.05-10.40) – 
เมืองอำซำฮิคำว่ำ – สวนสัตวอ์ำซำฮิยำม่ำ – โซอุนเคียว – 
เทศกำลน ้ำแข็ง ICE FALL FESTIVAL 

X   MOUNT VIEW HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ♨ 

3 โซอุนเคียว – มอมเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง – หมู่บ้ำน
รำเม็ง – อิออน พลำซ่ำ  

   OMO 7 HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 
ลำนสกีชิกิ ไซโนะโอกะ –  โอตำรุ –  คลองโอตำรุ – 
พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – ซัปโปโร – โรงงำนช็อกโกแลต – 
DUTY FREE – ซูซูกิโนะ  

  X EXCEL TOKYU HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

5 เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ – สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
(XJ621 : 11.55-17.50) 

 X X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
 





 
 
 
 
 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 
 

23.00 น.  พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 เคำนเ์ตอร ์
F สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

  
 
 
 
02.05 น. เหินฟ้าสู ่สนำมบินชิโตเซ่ โดย สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทีย่วบินที ่XJ 620   
10.40 น. เดินทางถึง สนำมบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

วันแรก ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

วันทีส่อง กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ – เมืองอำซำฮิคำว่ำ – สวนสัตวอ์ำซำฮิยำมะ – โซอุนเคียว – เทศกำล
น ้ำแข็ง ICE FALL FESTIVAL  

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้
ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง (SIGHTSEEING ICE BREAKER) อีกหน่ึงประสบกำรณไ์ฮไลทท์ี่น่ำสัมผัส 
ชมเทศกำลน ้ำแข็ง ICE FALL FESTIVAL  ณ เมืองโซอุนเคียว ภำยในจะพบกับประติมำกรรมน ้ำแข็ง 
ชมสวนสัตวอ์ำซำฮิยำมะ เป็นสวนสัตวท์ีม่ีชื่อเสียงและได้รับควำมนิยมทีสุ่ดของญ่ีปุ่ น 
ลำนสกีชิกิไซโนะโอกะ (SHIKISAINO SNOW LAND) ทีม่ีกิจกรรมทำงสกีหลำกหลำยให้ท่ำนเลือก 
ชมเนินแห่งพระพุทธเจ้ำ โดยมีลักษณะเป็นเนินเขำล้อมรอบรูปป้ันพระพุทธรูป 
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตข์ำปูยักษ ์และ รำเม็งเลิศรส 




น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำซำฮิคำว่ำ เมืองใหญ่อันดับรองจากเมืองซปัโปโร เมืองอาซาฮีคาว่าเป็นเมืองที่เต็มไป
ดว้ยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และแวดลอ้มไป
ดว้ยขุนเขา แม่น า้กว่า 20 สาย อีกทัง้ยังถือว่า
เป็นเหมือนประตสููเ่มือง ฟรูาโน่อีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่ านเข้าชม  สวนสัตว์อำซำฮิ ย ำมะ 

(ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัวท์ี่มีชื่อเสียง
และไดร้บัความนิยมที่สุดของญ่ีปุ่ น เพราะเป็น
สวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อ่ืนๆ โดย
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เขา้มาเยี่ยมชมสวนสตัว์
แห่งนีส้งูถึง 3 ลา้นคนต่อปี จดุเด่นของสวนสตัว์
แห่งนี ้คือแทงค์รูปกระบอกที่ยื่นเข้าไปในบ่อ
ของแมวน า้ซึ่งท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหว การว่ายน า้อย่างคล่องแคล่วของแมวน า้ไดอ้ย่างใกลช้ิดที่สดุ อิสระ
ใหท้่านชมความน่ารกัแสนรูข้องสตัวแ์ปลกมากมายหลายพนัธุ ์รวมถึงสตัวจ์ากขัว้โลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นหมีขาวขัว้
โลก ความน่ารกัของนกเพนกวินในอโุมงคใ์ตน้ า้แหวกว่ายน า้โชวผ์ูม้าเยือนอย่างใกลช้ิดถึง 360 องศา, นกสายพนัธุ์
ต่างๆ การแสดงของเจา้ลิงตวันอ้ย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจา้ป่าอย่างราชสีห,์ ความสง่า
งามของเสือโครง่ ฯลฯ  ใหท้่านเก็บไวใ้นความทรงจ ามิรูเ้ลือน 
น าท่านชม เทศกำลน ้ำแข็ง ICE FALL FESTIVAL สถานที่จดังาน ณ เมืองโซอนุเคียว ตัง้อยู่ริมแม่น า้อิชิคาริ จดั
ขึน้บนพืน้ที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เมื่อท่านกา้วเขา้สู่ภายในจะพบกับประติมากรรมน า้แข็งที่หลากหลาย อาทิ 
อโุมงคน์ า้แข็ง เสาน า้แข็งและโดมน า้แข็ง ซึ่งมีความสงูกว่า 10 เมตร  ตกกลางคืนจะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ 7 สี  
อย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสดุแสนโรแมนติกอนัน่าประทบัใจ นอกจากนีบ้างวนัอาจจะไดเ้ห็นดอกไมไ้ฟที่
จดุขึน้เป็นรูปรา่งหรือตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่ นต่างๆ  

 
 พักที ่MOUNT VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีห้่องอำหำรโรงแรม  เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตข์ำปูยักษ ์
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แรธ่รรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา




ผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรยแ์ห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นนี่เองท าใหม้ีผูก้ล่าวว่า  => หำก
มำทีญ่ี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านสู่ เมืองมอมเบ็ทสึ เพื่อ ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง (SIGHTSEEING ICE BREAKER) อีกหนึ่งประสบการณ์
ไฮไลทท์ี่น่าสมัผสั หากมีโอกาสไดม้าเยือนเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาวกับการล่องเรือตัดน า้แข็ง GARINKO ซึ่ง
เต็มไปดว้ยแผ่นน า้แข็งที่ลอยมาจากรสัเซีย ที่เรียกไดว้่าแห่งเดียวในญ่ีปุ่ น นอกจากจะไดส้มัผัสประสบการณ์อัน
แตกต่างแลว้ยงัไดม้ีโอกาสเห็นชีวิตสตัวโ์ลกอีกซีกโลกหนึ่งอย่างนกอินทรีทะเลหางขาว และแมวน า้ เป็นตน้ (กำร
ล่องเรือขึน้อยู่กับสภำพอำกำศเอือ้อ ำนวย หำกในวันทีเ่ดินทำงสภำพอำกำศไม่เอือ้อ ำนวย จะไม่สำมำรถ
ท ำกำรล่องเรือได้ เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้โดยสำร หรือ ธำรน ้ำแข็งลอยออกจำกบริเวณที่ล่องเรือไป
ไกลจนท ำให้ไม่สำมำรถมองเหน็ธำรน ้ำแข็งได้) 

 
 

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  

วันทีส่ำม โซอุนเคียว – มอมเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง – หมู่บ้ำนรำเม็ง – อิออน พลำซ่ำ 




บ่ำย น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้ำนรำเม็ง สถานที่รวบรวมรา้นราเม็งชื่อดงัของเมืองอาซาฮิคาว่า ก าเนิดขึน้ในปี 1996 มีรา้น

ราเม็งชื่อดงัถึง 8 รา้นที่แสดงฝีมือการปรุงใหล้กูคา้ไดล้ิม้ลองและยงัมีเรื่องราวความเป็นมาของราเม็งจดัแสดงใหช้ม
อีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู ่อิออน พลำซ่ำ ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้จากรา้นคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยงัมี หา้งจสัโก ้ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่ออย่าง
เพลิดเพลินสนกุสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของรา้น 100 Yen ซึ่งสินคา้ทกุๆ อย่างในรา้นราคาชิน้ละ 100 เยน ไม่ลืม
แวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที ่หมู่บ้ำนรำเม็ง 
 พักที ่OMO 7 HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ (BIEI) เป็นเมืองขนาดเล็กๆ ของฮอกไกโด ที่มีภูมิทัศนท์างธรรมชาติที่งดงาม ราย
ล้อมไปด้วยภูเขา และทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ให้ท่านได้สนุก และเพลิดเพลินกับ ลำนสกีชิกิไซโนะโอกะ 
(SHIKISAINO SNOW LAND) ที่มีกิจกรรมทางสกีหลากหลาย เช่น Snow mobile, Snow Rafting, Snow shoes, 
Ice Fishing, Dog Sledding ซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัย และใหท้่านไดอิ้สระกับการถ่ายรูปกับวิวสวยๆ อันแสนโร
แมนติก (ไม่รวมค่ำกิจกรรมและอุปกรณบ์นลำนสกี) 
น าท่านเดินทางสู ่โอตำรุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวติัศาสตร ์แวะชม 
คลองโอตำรุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุค
อตุสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งนีไ้ดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ในตัวเมือง

วนัท่ีส่ี     ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ซปัโปโร – โรงงาน
ชอ็กโกแลต – DUTY FREE – ซูซูกิโนะ 




โอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท้่านเดินเล่น พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิว
ทิวทศันท์ี่สวยงาม  
 

 
น าท่านสู่ พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอิฐแดง แต่โครงสรา้งภายในท า
ดว้ยไม ้พิพิธภณัฑแ์ห่งนีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์
ใหเ้ป็นสมบติัของชาติ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร น าท่านเดินทางสู่ โรงงำนช็อกโกแลต (Ishiya Chocolate Factory) เป็นโรงงานใน

เมืองซปัโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอนัเลื่อง
ชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุ้กกี ้สอดไส้
ไวท์ช็อกโกแลต ที่ท าจากนมโคจากฮ
อกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญ่ีปุ่ น 
จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอด
นิยมติดอนัดบัสงูสดุของเกาะฮอกไกโด  
และท่านยังสามารถชมอุปกรณ์การ
ผลิตยุคแรกเริ่มแบบจ าลองของโรงงาน
และขัน้ตอนการผลิต พรอ้มทัง้เลือกซือ้
ช็อกโกแลต หรือไอศกรีมแบบต่างๆ ซึ่ง
ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้
อีกดว้ย 

 
 




 

น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เครื่องส าอาง อาหารเสริม เครื่องประดบัคณุภาพดีที่ รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระ
ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิงย่าน ซูซูกิโนะ (Susukino) ย่านกินด่ืม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ในเวลาค ่าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ ในย่านนีจ้ะเปิดไฟประชันกัน สีสนัละลานตาเป็นที่ดึงดูด
นกัท่องเที่ยว รอบๆ บริเวณนีม้ีรา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรี ทัง้ไนตค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ 
สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งขึน้ลิฟตไ์ป แต่ก็
มีพนกังานออกมาเรียกลกูคา้เสนอเมน ูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด 

ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย    
   พักที ่EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ (Hill of the buddha) ตัง้อยู่ที่เมืองซปัโปโร ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอีก
ชิน้หนึ่งของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ นเจา้ของรางวัลพริตซเ์กอรท์ี่ถือว่าที่สุดรางวัลของ
สถาปนิก โดยมีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูปมีความสงูมากถึง 13.5 เมตรและมีน า้หนกั 1 ,500 
ตัน พืน้ที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆ ลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูรอ้นที่จะ
สามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรจ์ านวนกว่า 150,000 ตน้ลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัว
ระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนษุยส์รา้งขึน้กบัความงดงามจากธรรมชาติ มองดแูลว้ประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชัน้เอกที่
หาดไูดเ้ฉพาะที่นี่เท่านัน้ 

วันทีห่้ำ   เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ – สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 




 

 
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 

11.55 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ 621  
17.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**     

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่ 

24 – 28 กุมภำพันธ ์2566 44,999 บำท / ท่ำน 8,500 บำท / ท่ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่16 ธ.ค. 65  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบรษิัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อา
ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างนอ้ย 72 ชั่วโมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด,์ คนขับรถ รวม 1,500 บำทต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสรจ็ที่ถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 




 




 




 

 
 
** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 
 


