
 

 

รหัสทัวร HPT1901324 

ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด พกัคิโรโระ ป 2 5 วัน 3 คืน (XJ) 
หุบเขาจิโกคุดานิ   ศูนยอนุรักษพันธุหมี สีนํ้าตาล   คิโรโระ สโนว เวิลด 
คลองโอตารุ   พิพิธภัณฑกลองดนตรี   โรงเป�าแกวคิตาอิชิ 
ชมคลองโรแมนติก อาบน้ําแร แชออนเซ็น 

ชอปปم�งจุใจ พักคิโรโระ สกีรีสอรท 5 ดาว 1 คืน 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว 

23 - 27 พฤศจิกายน 2562 23,876.- 7,900.- 
24 – 28 พฤศจิกายน 2562 23,876.- 7,900.- 
25 – 29 พฤศจิกายน 2562 23,876.- 7,900.- 
26 – 30 พฤศจิกายน 2562 23,876.- 7,900.- 
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 25,876.- 7,900.- 
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 25,876.- 7,900.- 
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 25,876.- 7,900.- 
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562 25,876.- 7,900.- 
01 – 05 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
02 – 06 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.- 
03 – 07 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.- 
04 – 08 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.- 
05 – 09 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
06 – 10 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
07 – 11 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.- 
08 – 12 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.- 
09 - 13 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.- 
10 – 14 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
11 – 15 ธันวาคม 2562  26,876.- 7,900.- 
12 – 16 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.- 
13 – 17 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.- 
14 – 18 ธันวาคม 2562 26,876.- 7,900.- 
15 – 19 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
16 – 20 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
17 – 21 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
18 – 22 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 



 

 

19 – 23 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
20 – 24 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
21 – 25 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
22 – 26 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
23 – 27 ธันวาคม 2562 28,876.- 7,900.- 
24 – 28 ธันวาคม 2562 29,876.- 7,900.- 
25 – 29 ธันวาคม 2562 36,876.- 7,900.- 
26 – 30 ธันวาคม 2562 36,876.- 7,900.- 
27 – 31 ธันวาคม 2562 36,876.- 7,900.- 
28 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 39,876.- 9,900.- 
29 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 39,876.- 9,900.- 
30 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63 39,876.- 9,900.- 
31 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63 35,876.- 9,900.- 
01 – 05 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
02 – 06 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
03 – 07 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
04 – 08 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
05 – 09 มกราคม 63 27,876.- 7,900.- 
06 – 10 มกราคม 63 27,876.- 7,900.- 
07 – 11 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
08 – 12 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
09 – 13 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
10 – 14 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
11 – 15 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
12 – 16 มกราคม 63 27,876.- 7,900.- 
13 – 17 มกราคม 63 27,876.- 7,900.- 
14 – 18 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
15 – 19 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 



 

 

16 – 20 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
17 – 21 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
18 – 22 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
19 – 23 มกราคม 63 27,876.- 7,900.- 
20 – 24 มกราคม 63 27,876.- 7,900.- 
21 – 25 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
22 – 26 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
23 – 27 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
24 – 28 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
25 – 29 มกราคม 63 28,876.- 7,900.- 
26 – 30 มกราคม 63 27,876.- 7,900.- 
27 – 31 มกราคม 63 27,876.- 7,900.- 
28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 63 30,876.- 7,900.- 
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 63 30,876.- 7,900.- 
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ 63 30,876.- 7,900.- 
31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 63 30,876.- 7,900.- 
11 - 15 กุมภาพันธ 63 28,876.- 7,900.- 
12 - 16 กุมภาพันธ 63 28,876.- 7,900.- 
13 - 17 กุมภาพันธ 63 28,876.- 7,900.- 
14 - 18 กุมภาพันธ 63 28,876.- 7,900.- 
15 - 19 กุมภาพันธ 63 28,876.- 7,900.- 
16 - 20 กุมภาพันธ 63 27,876.- 7,900.- 
17 - 21 กุมภาพันธ 63 27,876.- 7,900.- 
18 - 22 กุมภาพันธ 63 28,876.- 7,900.- 
19 - 23 กุมภาพันธ 63 28,876.- 7,900.- 
20 - 24 กุมภาพันธ 63 28,876.- 7,900.- 
21 - 25 กุมภาพันธ 63 28,876.- 7,900.- 
22 - 26 กุมภาพันธ 63 28,876.- 7,900.- 



 

 

23 - 27 กุมภาพันธ 63 27,876.- 7,900.- 
24 - 28 กุมภาพันธ 63 27,876.- 7,900.- 
25 - 29 กุมภาพันธ 63 28,876.- 7,900.- 
26 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 63 28,876.- 7,900.- 
27 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 63 28,876.- 7,900.- 
28 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 63 28,876.- 7,900.- 
29 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 63 28,876.- 7,900.- 

***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบนิภาษีนํ้ามัน
ของสายการบิน*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึน้ตามสายการบิน*** 
 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง                                                                                  
20.00 น.    คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางตางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น.    ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น 
โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ XJ 620 บริการอาหารเสริฟรอนและเครื่องดื่ม บน
เคร่ือง (ม้ือที่ 1) 

 
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนยอนุรักษพันธุหมี สีนํา้ตาล -  คิโร

โระรีสอรท - อาบนํ้าแร - อาหารอินเตอรบุฟเฟ�ต   (บริการบนเคร่ือง/ L / D) 
08.40 น.    เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น 

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศญี่ปุ�นแลว 
 
นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ นําทานชม หุบเขา
จิโกคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติ Shikotsu-Toya ทีเ่รียกวาหุบเขานรกน้ัน



 

 

เพราะท่ีน่ีมีทั้งบอโคลนและบอน้ํารอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณ
เสมือนนรกที่มี กระทะทองแดงที่มีควันรอนๆอยูตลอดเวลา และถือเปน
แหลงกําเนิดนํ้าแรและออนเซนท่ีมีช่ือเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด เปนบอโคลน
เดือด  ตามธรรมชาติ อุดมไปดวยแรกํามะถนัซึ่งเกิดจากความรอนใตพิภพ หุบเขา
นรกจิโกคดุานิมีลักษณะ เปนเนิน เขา มีทางเดินใหนักทองเที่ยวไดชมปรากฏการณ
ทางธรรมชาติตลอดขางทาง จากน้ันนําทานชม ศูนยอนุรักษพันธุหมี สีน้ําตาล 
(ไมรวมคาเขาหมี 850 เยน)ซึ่งหมีสีน้ําตาลน้ันเปนหมีพันธุที่หายาก มีถิ่นกํานิดใน
ดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปจจุบนัพบได ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคา
ริน และหมูเกาะคูรินเทาน้ัน แตก็คอนขางจะหาดูไดยากเพราะใกลสูญพันธุแลว 
โดยศูนยอนุรักษ พันธุหมีสีน้ําตาลแหงน้ีภายในมีฝูงหมสีีน้ําตาลนับรอยตัว
ทามกลางธรรมชาติที่สมบูรณและเหมาะสม รวมท้ังยังมี หมีสีน้ําตาลที่ทาง
ศูนยสตาฟเอาไว ขอมูลเกี่ยวกับหมีสี และยังมีรานขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับหมีอีก
ดวย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 2) ณ รานอาหาร 
จากน้ันเดินทางสู คิโรโระ สโนว เวิลด (KIRORO SNOW WORLD) รีสอรท 
คอมเพล็กซ และลานสกีขนาดใหญที่มีช่ือเสียงระดบัโลก อิสระใหทานเลนสกีและ
กิจกรรมตางๆ บนลานสกี ตามอัธยาศัย (คาบริการโดยประมาณ 1. เชาอุปกรณ
สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เชาอุปกรณสโนวบอรดราคา 5,500 เยน // 3. 
เชาชุด ประกอบดวยเสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวกและแวนตา ในราคา 5,500 
เยน) 

ที่พัก  KIRORO RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า (ม้ือที่ 3) ณ หองอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาต ิ

นําทานไดสัมผัสความเปนญี่ปุ�นโดยแทกับการแชออนเช็นธรรมชาติ ผานความ
รอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาเลือดลมเดินดี
เสริมสุข ภาพใหกระปร้ีกระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามี
นวลชวยระบบการเผาผลาญของรางกายใหอยูในสภาพ
คงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญีปุ่�น 
 



 

 

วันที่สาม เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี– นาฬิกาไอนํ้า - โรง
เป�าแกวคิตาอิชิ -  DUTY FREE  - ถนนทานุกิโคจ ิ(B / อิสระ /อิสระ) 

เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 4) ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองโอตารุ (OTARU) เปนเมืองทาสําคัญของซัปโปโร และ

บางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาด  ตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลง
สกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชือ่เสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตา
รุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมือง 
โดยมีโกดงัเกาบริเวณโดยรอบซึ่งไดรบัการปรบัปรงุเปน

รานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลทของที่น่ี คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหง
น้ีสรางเม่ือป 1923 จากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคา
มาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลอง ครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนน
หลวงสาย 17 แลวเหลืออีกครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบ
คลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตาม
อัธยาศัย นําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตร ีเปนหน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของ
พิพิธภัณฑกลองดนตรใีนญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนอีก
หน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตรเมือง ชมนาฬิกาไอน้ําโบราณ ตั้งอยู
ดานหนาของตัวอาคาร จากน้ันนําทานชม โรงเป�าแกวคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางดาน
การเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจดุประสงคของการเป�าแกวเพือ่ใชเปนทุน
ใหเรือ แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึก
แทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง โดย
กอตั้งขึ้นตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีกค็ือโคมไฟแกว  และลูกบอลแกวน่ันเอง 
นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเท่ียวดวย 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 
นําทานชม ถนนทานุกิโคจ ิเปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่
ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขาย
กิโมโน เครื่องดนตรี วดิีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเปน
ศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย 



 

 

รอนดองกี รอน100เยน  นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุ
กิขนาดใหญ 
นําทานสู DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้งเสื้อผา น้ําหอม 
ตางๆ ตามอัธยาศัย 

คํ่า     อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย   
ที่พัก   APA SUSUKINO HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา  
 
วันที่สี่ ตลาดโจไก อิจิบะ -  อิสระทองเที่ยว                                                  

(B / อิสระ / อิสระ) 
เชา รับประทานอาหารเชา (ม้ือที่ 5) ณ หองอาหารของโรงแรม (อิสระรับประทาน 
อาหารกลางวัน และเย็น) 
 นําทานเดินทางไปตลาดอาหารทะเลท่ีใหญที่สุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ เปน

ตลาดที่คึกคกัและมากมาย ไปดวยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑจาก
ทั่วฮอกไกโด 
>>>>> อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร 
และชอปปم�งไดอยางเต็มอิ่ม หรือถาหากทานตองการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบ
มุมสูงๆ แนะนําตองเปน JR TOWER เปนจุดชมวิวของเมืองจากระดับความสูงถึง 
160 เมตร (ไมรวมต๋ัวขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน) เปนสถานที่ดึงดูดใจที่
รวมท้ังหางสรรพสินคาศูนยการคาและโรงแรมไวดวยกัน JR TOWER อยูติดกับ
สถานีรถไฟ JR และรถไฟใตดิน ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนในการทองเที่ยวหรือการเลือกซื้อ
สินคา ทานสามารถน่ังรถรางชมเมืองซัปโปโร ดวยตัวเอง แหลงทองเท่ียวที่นาสนใจ 
สามารถเลือกเที่ยวไดใน 1 วัน 
- ชอปปم�งสึสึกิโนะ             
- ตลาดปลายามเชา     
- รานรอยเยน                  
- ชอปปم�ง JR TOWER 
- สวนสัตวมารุยามะ  
- โรงงานเบียรซัปโปโร        



 

 

- ภูเขาโมอิวะ       
- โรงงานช็อกโกแลต 
- จุดชมวิวบนเขาโอคุระ  
- หอคอยทีวีทาวเวอร          
- ตรอกราเมน                
- สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

ที่พัก   APA SUSUKINO HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา  
 
วันที่หา สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ                                                                                     
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือที่ 6) ณ หองอาหารของโรงแรม 
09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สูสนามบินนานาชาติดอนเมือง 

โดยสายการบิน AIR ASIA X 
15.10 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่นั่ง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ไดแตจะทําการ Request ใหไดเทานั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง  
ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน 

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขาประเทศญี่ปุ�นจากเจาหนาที่แรงงานไทย
หรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ปุ�นทางผู
จัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผูโดยสารอาจจะตอง
รับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ปุ�นเรียกเก็บ ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มี
ที่นั่งวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน 
ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 



 

 

 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามรายการ    
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
4. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ    
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลบั ทานละ 20 กก.   
8. หัวหนาทัวรนําเท่ียว ตามรายการ 
9. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม 

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

 
ราคาทัวรไมรวม  

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง  
อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม 

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

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

(ชําระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
5. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานขึ้นไป หาก
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรอื
เปลี่ยนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-
อาทิตย) 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 

เงื่อนไขหองพัก : 

1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัท
ทัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัด
โรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน 

2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ�น หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 
3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ันทางบรษิัททัวรจะจดัหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอนคู 
(พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ�น ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีที่หองพักแบบเตียง
คูโรงแรมน้ันเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน 

4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพักในประเทศญีปุ่�น ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนําคณะ



 

 

3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนช่ือผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคา
ตั๋วโดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
5.ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเล่ือนการเดินทางไดทุกกรณี 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบรษิทัไมรบัยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดงัน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืน
เงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึด
เงินคามัดจําทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การ
สํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง 
รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเท่ียวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   



 

 

4. การติดตอประสานงานกับทางบรษิัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังน้ี  

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

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จอง
เดินทางนอยกวา 30 ทาน  
6. ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณ ี

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกฬีา ฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

ขอควรทราบ 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน

ประเทศญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

- ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น  
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ 
ทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ 
ไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย 
กวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ 
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีว ี
ซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม 
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล  
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที ่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให 
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี  
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของ 
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด 
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรอืเสียหายของสัมภาระ ความลาชาของ 
สายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ 
ราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษี เชื้อเพลิง คา 
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 
 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง 


