
  

 

รหัสทัวร HPT1901139 
ทัวรญ่ีปุ�น ฮอกไกโด ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (XJ) 
หุบเขาจิโกคุดานิ ศูนยอนุรักษพันธุหมีสีน้ําตาล ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี  
เมนู บุฟเฟตนานาชาติ แชออนเช็นธรรมชาติ 
พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน คิโรโระ รีสอรท  

 
 



  

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง                                                                                  
20.00 น.    คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางตางประเทศ  
เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความ 
สะดวกในการเช็คอิน 
23.55 น.     ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน  
เท่ียวบินที่ XJ 620 บริการอาหารเสริฟรอนและเครื่องด่ืม บนเคร่ือง (มื้อที่ 1) 
 
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด - หุบเขาจิโกคุดานิ - 

ศูนยอนุรักษพันธุหมี สีน้ําตาล -คิโรโระรีสอรท - อาบน้ําแร -
อาหารอินเตอรบุฟเฟ�ต  (บริการบนเคร่ือง/ L / D) 

08.40 น.    เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถ่ินเร็วกวา 
ไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุ�นแลว  
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู ท่ีทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Former Hokkaido  

Government Office Building) สถานที่ทางราชการท่ีสําคัญในยุคสมัยกอน 
ท่ีต้ังอยูท่ีเมืองซัปโปโร (Sapporo) นับเปนอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมก่ีอาคารของญ่ีปุ�นใน
สมัยน้ันเชียวนะคะ ซ่ึงเมื่อกอนเคาจะนิยมสรางส่ิงปลูกสรางที่ใหญโตขนาดน้ีกันที่น่ีเลยจะโดด
เดนมาแตไหนแตไร ส่ิงหน่ึงที่ทําใหอาคารมีเอกลักษณเฉพาะก็จากการท่ีมีสไตลการสรางแนวอิฐ
แดงดูแลวจะอารทๆใหความรูสึกไมเปนทางการมากเกิน รูปแบบดานนอกอาจจะเนนผสมผสาน
ตะวันตกอยูมากทีเดียวคะ โดยที่น่ีน้ันถูกสรางข้ึนต้ังแตป ค.ศ.1888 ภายในตกแตงอยางหรูหรา 



  

 

ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมร่ืน นําทานเดินทางสู 
เมืองโนโบริเบทสึ นําทานชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ 
Shikotsu-Toya ท่ีเรียกวาหุบเขานรกน้ันเพราะที่น่ีมีทั้งบอโคลนและบอน้ํารอนท่ีเดือดตาม
ธรรมชาติกระจาย ไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มี กระทะทองแดงที่มีควันรอนๆอยูตลอดเวลา และ
ถือเปนแหลงกําเนิด น้ําแรและออนเซนที่มีช่ือเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด เปนบอโคลนเดือด  
ตามธรรมชาติ อุดมไปดวยแรกํามะถันซ่ึงเกิดจากความรอนใตพิภพ หุบเขานรก จิโกคุดานิมี
ลักษณะ เปนเนิน เขา มีทางเดินใหนักทองเท่ียวได ชมปรากฏการณ ทางธรรมชาติตลอดขาง
ทาง  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 2) ณ รานอาหาร 

จากน้ันนําทานชม ศูนยอนุรักษพันธุหมี สีน้ําตาล (ไมรวมคาเขาหมี 850 เยน)ซึ่ง 
หมีสีน้ําตาลน้ันเปนหมีพันธุท่ีหายาก มีถ่ินกํานิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด 
ปจจุบันพบได ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมูเกาะคูริน
เทาน้ัน แตก็คอนขางจะหาดูไดยากเพราะใกลสูญพันธุแลว โดย
ศูนยอนุรักษ พันธุหมีสีน้ําตาลแหงน้ีภายในมีฝูงหมีสีน้ําตาลนับรอย
ตัวทามกลางธรรมชาติท่ีสมบูรณและเหมาะสม รวมท้ังยังมี หมีสี
น้ําตาลท่ีทางศูนยสตาฟเอาไว ขอมูลเก่ียวกับหมีสี และยังมีราน
ขายของท่ีระลึกท่ีเก่ียวกับหมีอีกดวย 
ท่ีพัก  KIRORO RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา (มื้อท่ี 3) ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ 

นําทานไดสัมผัสความเปนญ่ีปุ�นโดยแทกับการแชออนเช็นธรรมชาติ ผานความ 
รอนใตพิภพเพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพ
ใหกระปร้ีกระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญ
ของรางกายใหอยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบ
ญ่ีปุ�น 

 
วันที่สาม เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – นาฬิกาไอน้ํา - โรงเป�า

แกวคิตาอิชิ -DUTY FREE  - ถนนทานุกิโคจิ   (B / อิสระ /อิสระ) 
เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 4) ณ หองอาหารของโรงแรม 



  

 

นําทานเดินทางสูเมืองโอตารุ (OTARU) เปนเมืองทาสําคัญของซัปโปโร และ 
บางสวนของเมืองต้ังอยูบนท่ีลาด  ต่ําของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมี
ช่ือเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของ
เมือง โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบซ่ึงไดรับการปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลทของ
ท่ีน่ี คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสรางเม่ือป 1923 จากการถมทะเล เพ่ือใช
สําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลอง 
คร่ึงหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานท่ีทองเท่ียว มีการสรางถนน
เรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย นํา
ทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี เปนหน่ึงในรานคาที่ใหญท่ีสุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น 
โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรเมือง 
ชมนาฬิกาไอน้ําโบราณ ต้ังอยูดานหนาของตัวอาคาร จากน้ันนําทานชม โรงเป�าแกวคิตาอิชิ มี
ช่ือเสียงทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงคของการเป�าแกวเพื่อใชเปน
ทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรง
เป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง โดยกอต้ังข้ึนต้ังแตป 1901 
ทามกลางโรงเป�าแกวท่ีมีอยูมากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคม
ไฟแกว  และลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเท่ียวดวย 
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําทานชม ถนนทานุกิโคจิ เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนท่ี 
ท้ังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เคร่ือง
ดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ท้ังยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย 
เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี รอน100เยน  นอกจากน้ันที่น่ียังมี
การตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ 

นําทานสู DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ท้ังเส้ือผา น้ําหอม  
ตางๆ ตามอัธยาศัย 
ค่ํา     อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย   
ท่ีพัก   APA SUSUKINO HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา  
 
 



  

 

 
วันที่ส่ี ตลาดโจไก อิจิบะ -  อิสระทองเท่ียว                                                  (B 

/ อิสระ / อิสระ) 
เชา รับประทานอาหารเชา (ม้ือที่ 5) ณ หองอาหารของโรงแรม  
 (อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และเย็น) 
 นําทานเดินทางไปตลาดอาหารทะเลท่ีใหญท่ีสุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ เปน 
ตลาดที่คึกคักและมากมาย ไปดวยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑจากท่ัวฮอกไกโด 
>>>>> อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเท่ียว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปปم�งไดอยาง
เต็มอ่ิม หรือถาหากทานตองการท่ีจะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ แนะนําตองเปน JR 
TOWER เปนจุดชมวิวของเมืองจากระดับความสูงถึง 160 เมตร (ไมรวมต๋ัวข้ึน จุดชมวิวราคา
ประมาณ700เยน) เปนสถานที่ดึงดูดใจที่รวมทั้งหางสรรพสินคาศูนยการคาและโรงแรมไว
ดวยกัน JR TOWER อยูติดกับสถานีรถไฟ JR และรถไฟใตดิน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนในการ
ทองเที่ยวหรือการเลือกซื้อสินคา ทานสามารถน่ังรถรางชมเมืองซัปโปโร ดวยตัวเอง แหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจ สามารถเลือกเท่ียวไดใน 1 วัน 
- ชอปปم�งสึสึกิโนะ             
- ตลาดปลายามเชา    
- รานรอยเยน                  
- ชอปปم�ง JR TOWER 
- สวนสัตวมารุยามะ  
- โรงงานเบียรซัปโปโร        
- ภูเขาโมอิวะ       
- โรงงานช็อกโกแลต  
- จุดชมวิวบนเขาโอคุระ  
- หอคอยทีวีทาวเวอร          
- ตรอกราเมน               
- สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 
ท่ีพัก   APA SUSUKINO HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา  
 



  

 

 
 
วันที่หา สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ                                                                                     
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือท่ี 6) ณ หองอาหารของโรงแรม 
09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สูสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน 
AIR ASIA X เท่ียวบินที่ XJ 621  
15.10 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว 
01 – 05 กันยายน 2562 24,876.- 8,900.- 
04 – 08 กันยายน 2562 25,876.- 8,900.- 
08 – 12 กันยายน 2562 24,876.- 8,900.- 
11 – 15 กันยายน 2562 25,876.- 8,900.- 
15 – 19 กันยายน 2562 24,876.- 8,900.- 
18 – 22 กันยายน 2562 25,876.- 8,900.- 
22 – 26 กันยายน 2562 24,876.- 8,900.- 
25 – 29 กันยายน 2562 25,876.- 8,900.- 
29 กันยายน  – 03 ตุลาคม 2562 25,876.- 8,900.- 
02 – 06 ตุลาคม 2562 26,876.- 8,900.- 
06 – 10 ตุลาคม 2562 26,876.- 8,900.- 
09 – 13 ตุลาคม 2562 27,876.- 8,900.- 
13 – 17 ตุลาคม 2562 27,876.- 8,900.- 
16 – 20 ตุลาคม 2562 26,876.- 8,900.- 
20 – 24 ตุลาคม 2562 26,876.- 8,900.- 
23 – 27 ตุลาคม 2562 27,876.- 8,900.- 
26 – 30 ตุลาคม 2562 26,876.- 8,900.- 



  

 

27 – 31 ตุลาคม 2562 26,876.- 8,900.- 
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562 25,876.- 8,900.- 
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 25,876.- 8,900.- 
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 25,876.- 8,900.- 
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562 25,876.- 8,900.- 
01 – 05 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
02 – 06 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
03 – 07 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
04 – 08 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
05 – 09 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
06 – 10 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
07 – 11 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
08 – 12 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
09 – 13 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
10 – 14 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
11 – 15 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
12 – 16 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
13 – 17 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
14 – 18 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
15 – 19 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
16 – 20 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
17 – 21 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
18 – 22 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
19 – 23 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
20 – 24 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
21 – 25 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 
22 – 26 พฤศจิกายน  2562 23,876.- 8,900.- 

 



  

 

***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปล่ียนแปลงคาต๋ัวเคร่ืองบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสาย
การบิน*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาข้ึนตามสายการบิน*** 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ต๋ัวสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกท่ีน่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทาง
สายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน 

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญ่ีปุ�น จากเจาหนาท่ีแรงงาน
ไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ปุ�น
ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนทุกกรณี 
ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศญ่ีปุ�นเรียกเก็บ ผูโดยสารตองรอกลับประเทศ
ไทยในเที่ยวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวางหรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน 
ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 



  

 

 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ    
2. คาอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
4. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ    
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.   
8. หัวหนาทัวรนําเที่ยว ตามรายการ 
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม) 
10. รวมภาษีบริการ ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  

 
ราคาทัวรไมรวม  

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง  
อาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิม 

2. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 
20 ก.ก.) 

3. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 
4. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ินทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป  

(ชําระท่ีสนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
5. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานข้ึนไป หาก 

ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวัน
เดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 คร้ังเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได 

เง่ือนไขหองพัก  
1. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม 100% ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โดยทางบริษัททัวร
จะแจงใหทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรม
ใหอยูในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญ่ีปุ�น หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 
3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ันทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอนคู 
(พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีปุ�น ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีที่หองพักแบบเตียงคู
โรงแรมน้ันเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เขาพักในประเทศญี่ปุ�น ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนําคณะ
เขาใชบริการออนเซ็นที่อยูบริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรท่ีระบุโปรแกรมอาบน้ําแร



  

 

3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปล่ียนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปล่ียนช่ือผูเดินทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคา
ต๋ัวโดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวรท่ีชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปล่ียนช่ือผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
5.ในกรณีท่ีกรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเล่ือนการเดินทางไดทุกกรณี 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ี
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคา
มัดจําท้ังหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การ
สํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง 
รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   



  

 

4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว จอง
เดินทางนอยกวา 30 ทาน  
6. ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

ขอควรทราบ 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันใน

ประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอง
ย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

- ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
- ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศ

ญ่ีปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

- ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น  
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 



  

 

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญ่ีปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลาน้ี 
หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ 
ทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ 
ท้ังหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย 
กวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ 
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการ เดินทางสําหรับประเทศที่มีวี 
ซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม 
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล  
คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ี 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให 
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ 
นักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด 
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชาของ 
สายการบิน เปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ 



  

 

ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการ 
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษี เช้ือเพลิง คา 
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกคร้ัง 


