
 

 

รหัสทัวร HPT1903045 

ทัวรญี่ปุ�น Happy Hokkaido VIP ป 2 
6 วัน 4 คืน (XJ) 
อาซาฮิคาวา   ออนเช็นธรรมชาติ   shikisai no   สวนสัตวอาซาฮิยามา 
คลองโอตารุ   พิพิธภัณฑกลองดนตรี   นาฬิกาไอน้ํา   โรงเป�าแกวคิตาอิชิ 
คิโรโระ สโนว เวิลด 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

เดินทาง ราคาทัวร หมายเหตุ 
ผูใหญ เด็กมีเตียง พักเด่ียว  

วันที่ 2-7 ธ.ค. 62 33,876 33,876 9,900 วันพอ 
วันที่ 4-9 ธ.ค. 62 33,876 33,876 9,900 วันพอ 
วันที่ 9-14 ธ.ค. 62 33,876 33,876 9,900 วันรัฐธรรมนู ู
วันที่ 11-16 ธ.ค. 62 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 16-21 ธ.ค. 62 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 18-23 ธ.ค. 62 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 23-28 ธ.ค. 62 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 25-30 ธ.ค. 62 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 41,876 41,876 9,900 ปใหม 
วันที่ 1-6 ม.ค. 63 35,876 35,876 9,900 ปใหม 
วันที่ 6-11 ม.ค. 63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 8-13 ม.ค. 63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 13-18 ม.ค. 63 29,876 29,876 9,900  
วันที่ 15-20 ม.ค. 63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 20-25 ม.ค. 63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 22-27 ม.ค. 63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 27 ม.ค.-1 ก.พ. 63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 29 ม.ค.-3 ก.พ. 63 39,876 39,876 9,900 งานเทศกาลหิมะ 
วันที่ 3-8 ก.พ. 63 39,876 39,876 9,900 งานเทศกาลหิมะ 
วันที่ 5-10 ก.พ. 63 39,876 39,876 9,900 งานเทศกาลหิมะ 
วันที่ 10-15 ก.พ. 63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 12-17 ก.พ. 63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 17-22 ก.พ. 63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 19-24 ก.พ. 63 31,876 31,876 9,900  



 

 

วันที่ 24-29 ก.พ. 63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 26 ก.พ.-2 มี.ค.63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 2-7 มี.ค. 63 31,876 31,876 9,900  
วันที่ 11-16 มี.ค. 63 31,876 31,876 9,900  

***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนด หักตั๋วออก 8,000 

 
 ***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบนิภาษี

นํ้ามันของสายการบิน*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึน้ตามสายการบิน*** 

 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเซะ–อาซาฮิคาวา-ออนเช็นธรรมชาติ
(บริการอาหารบนเครือ่ง/-/D)                                                                                                    
05.30 น.       พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ เคานเตอร สายการบิน  AIR ASIA X มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.30 น.      ออกเดินทางสูเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน AIR ASIA X 
เที่ยวบินที่ XJ 622 บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเคร่ือง ( ม้ือที่ 1) 

17.05 น.       เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่น
เร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของประเทศ
ญี่ปุ�นแลว  

เย็น บริการอาหารเย็น (ม้ือที่2) SET BOX เพ่ือสะดวกในการเดินทาง 
ที่พัก   Y's Hotel Asahikawa  /Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเทา
เทียบเทา  

นําทานไดสัมผัสความเปนญี่ปุ�นโดยแทกับการแชออน
เช็นธรรมชาติ ผานความรอนใตพิภพเพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให
กระปร้ีกระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบ



 

 

การเผาผลาญของรางกายใหอยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบ
ญี่ปุ�น 

วันที่สอง shikisai no – สวนสัตวอาซาฮิยามา - DUTY FREE  (B / L / D) 
เชา บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสู shikisai no ("Snow Land") ลานสกีทีร่วมกิจกรรม

ทีห่ลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถายรปู วิวสวยๆ 
แสนโรแมนติค ติค *การเลนกิจกรรมไดขึ้นอยูกับปริมาณของหิมะ** กิจกรรม 
และคาใชจายคราวๆ Snowmobile: เริ่มตน 10,000 เยนตอคน  Snow 
Raft: 600-1,000 เยนตอคน Banana Boat: 600-1,000 เยนตอคน 
Sled: 200 เยนตอคน  Tube: 200 เยนตอคน 

 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) ณ รานอาหาร 

นําทานสู  สวนสัตวอาซาฮิยาม า (ASAHIYAMA 
ZOO) เปนสวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของ
เมืองอะซาฮิคาวากลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว
อ นุญ าตให ผู เข าชม ได เข าชมสัตวนานาช นิดจาก
หลากหลายมุมมอง เปนเอกลักษณที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอ่ืนๆ ไดแก อุโมงค
แกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของ
โซนหมีขั้วโลกและหมาป�า ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน สวนสัตวแหงน้ียัง
เปนสวนสัตวแหงแรกที่มีการจัดใหนกเพนกวินออกเดินในชวงฤดูหนาว นําทานสู 



 

 

DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง  เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ 
ตามอัธยาศัย  

คํ่า     บริการอาหารคํ่า (ม้ือที่ 5) ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตปู พรอม เบียร ไวน สาเก 
ไมอั้น *** เฉพาะกรุป HAPPY TEAM เทานั้น !! 

ที่พัก   DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม หุบเขาจิโกคุดานิ -  ศูนยอนุรักษพันธุหมี สีน้ําตาล – ทานุกิโคจ ิ- ซัปโปโร                     

(B / L/ D) 
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือที่ 6) ณ หองอาหารของ
โรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ นําทานชม หุบเขาจิ
โกคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ 
Shikotsu-Toya ที่เรยีกวาหุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมี
ทั้งบอโคลนและบอน้ํารอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่
มี กระทะทองแดงที่มีควันรอนๆอยูตลอดเวลา และถือเปนแหลงกําเนิดน้ําแรและ
ออนเซนท่ีมีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด เปนบอโคลนเดือด  ตามธรรมชาติ 
อุดมไปดวยแรกํามะถนัซึ่งเกิดจากความรอนใตพิภพ หุบเขานรกจิโกคุดานิมี
ลักษณะ เปนเนิน เขา มีทางเดินใหนักทองเที่ยวไดชมปรากฏการณทางธรรมชาติ
ตลอดขางทาง จากน้ันนําทานชม ศูนยอนุรักษพันธุหมี สนีํ้าตาล (ไมรวมคาเขา
หมี 850 เยน)ซึ่งหมีสน้ํีาตาลน้ันเปนหมีพันธุที่หายาก มีถิ่นกํานิดในดินแดนแถบไซ
บีเรียและเกาะฮอกไกโด ปจจบุันพบได ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู
เกาะคูรินเทาน้ัน แตกค็อนขางจะหาดูไดยากเพราะใกลสูญพันธุแลว โดยศูนย
อนุรักษ พันธุหมีสีน้ําตาลแหงน้ีภายในมีฝูงหมีสีน้ําตาลนับรอยตัวทามกลาง
ธรรมชาติที่สมบูรณและเหมาะสม รวมทั้งยังมี หมีสีน้ําตาลท่ีทางศนูยสตาฟเอาไว 
ขอมูลเกี่ยวกับหมีสี และยังมีรานขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับหมีอีกดวย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที ่ 7) ณ รานอาหาร 
นําทานชม ถนนทานุกิโคจ ิเปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นท่ี
ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขาย



 

 

กิโมโน เครื่องดนตรี วดิีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมรีานอาหารมากมาย ทั้งยงัเปน
ศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย 
รอนดองกี รอน100เยน  นอกจากน้ันที่น่ียังมกีารตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุ
กิขนาดใหญ 

คํ่า      บริการอาหารคํ่า (ม้ือที่ 8) ณ หองอาหาร 
ที่พัก  DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทียบเทา 
วันที่สี่ คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑกลองดนตรี – นาฬิกาไอนํ้า – โรงเป�าแกวคิตาอิช-ิ

คิโรโระ สโนว เวิลด                      (B / L/ D) 
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือที่ 9) ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองโอตารุ (OTARU) เปนเมือง
ทาสําคัญของซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยู
บนที่ลาด  ตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬา
ฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตา
รุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมือง โดยมีโกดังเกา
บริเวณโดยรอบซึ่งไดรับการปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลทของที่น่ี คือ 
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 จากการถมทะเล เพื่อ
ใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมี
การถมคลอง ครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีกครึ่งหน่ึงไวเปน
สถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวาง
ประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย นําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี 
เปนหน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมี
ความเกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง 
ชมนาฬิกาไอนํ้าโบราณ ตั้งอยูดานหนาของตัวอาคาร จากน้ันนําทานชม โรงเป�า
แกวคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค
ของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพ่ือใช
เปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและ
เกาแกที่สุดของเมือง โดยกอตั้งขึ้นตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวที่มีอยู



 

 

มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกว  และ
ลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที ่10) รานอาหาร 
จากน้ันเดินทางสู คิโรโระ สโนว เวิลด (KIRORO SNOW WORLD) รีสอรท 
คอมเพล็กซ และลานสกีขนาดใหญที่มีชื่อเสียงระดับโลก 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 11) ณ หองอาหารโรงแรม อินเตอรบุฟเฟต 

 
วันที่หา ตลาดโจไก อิจิบะ - ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – สนามบินชโิตเซะ  

 (B / L/ D) 
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือที ่12) ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางไปตลาดอาหารทะเลทีใ่หญที่สุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ เปน
ตลาดที่คึกคักและมากมาย ไปดวยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑจาก
ทั่วฮอกไกโด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที ่13) ณ รานอาหาร 
นําทานชม ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ ในภาษาญี่ปุ�นแปลวา 
อิฐสีแดง เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอก
แบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส 
สหรัฐอเมริกา โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา 2.5 ลานกอน 
ซึ่งเปนอิฐที่ทําจากซิโรอิชิและโทโยชิรา ที่เปนหมูบานใกล ๆ 
เมืองซัปโปโรอาคารที่เห็นในปจจุบันอยางงดงามน้ัน เปนอาคารที่ไดรับการบูรณะ
ซอมแซมใหม หลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ.2454 ดวยความสวยงามของ
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยูเพียงไมกี่แหง อาคารหลังน้ีจึงไดรับการขึ้น



 

 

ทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ.2512 และยังใชงาน
รับรองแขกเมืองที่มาเยือนอยู 
นําทานเดินทางสูสนามบิน 

18.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 
623 

 บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเคร่ือง ( ม้ือที่ 14) 
 
วันที่หก กรุงเทพฯ                                                                                        
00.15 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี�ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นทกุกรณ ี
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศญี�ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ 
ท ั�งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิ�มตน้ และจบ การบรกิาร ที�สนามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองต ั�วเครื�องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�เพราะเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ั�นทา่นควรจะใหก้รุป๊ 

FINAL 100% กอ่นที�จะสํารองพาหนะ* 



 

 

 
 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ    
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
4. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.  
8. หนาทัวรนําเท่ียว ตามรายการ 
9. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (ตองออกใบเสร็จแยก คาต๋ัว,คาแลนด,คาบริการ กรณีออกใบเสร็จใบ

เดียวตองคิดเพ่ิม) 
10. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม) 
 
ราคาทัวรไมรวม  

1.   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารใน

หอง อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม 
3. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 

20 ก.ก.) 
4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย) 



 

 

5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,900 บาท ตอทริป (ชําระที่สนามบินดอน
เมือง ในวันเช็คอิน) 

6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 
 

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

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน

เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหม
มาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได 

2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหม
มาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได 

3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 

4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคา
ตั๋วโดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน 

5. ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเล่ือนการเดินทางไดทุกกรณี 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

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  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การ
สํารองที่ น่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง 
รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

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.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว จอง
เดินทางนอยกวา 30 ทาน 

6. ในกรณีที่กรุปปดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี 



 

 

 

 

 

 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 
หมายเหตุ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัท
จะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียว

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา
ของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เปน
ตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 


