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15-21, 23-29 พฤษภาคม 66   66,900.- 

 

ชมทุ่งดอกพิง้มอส ณ สวนฮกิาชโิมโกโตะ / ทุ่งดอกทวิลปิ ณ สวนคะมยูิเบทส ึ 

คลองโอตารุ / พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี/ นาฬกิาไอน ้าโบราณ / น่ังกระเชา้โอตารุเท็นกยุามะ 

ศาลเจา้ฮอกไกโด / โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ / ทุ่งดอกเรพซดี / พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง 

ล่องเรอืชมแหลมชเิรโตโกะ / ทะเลสาบทัง้หา้ชเิรโตโกะ / พพิธิภณัฑเ์รอืนจ าอะบะชริ ิ

ชอ้ปป้ิงออิอน / อสิระฟรเีดยช์อ้ปป้ิงเดนิเล่นในเมอืงซปัโปโร 

 ออนเซน 2 คนื / ป้ิงย่างรา้นนนัดะ / บนิ JAL น ้าหนกั 46 โล 
 
 

วนัทีห่น่ึง:  กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.00 น. นัดพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร ์P สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบป้ายบรษิทั เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

22.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ ดว้ยเทีย่วบนิ JL 034 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิขาไป  JL 034 BKK-HND  22.05-05.40 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

2 

สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิชโิตเสะ-คลองโอตารุ-พพิธิภณัฑก์ล่อง

ดนตร-ีนาฬกิาไอน ้าโบราณ-น่ังกระเชา้ลอยฟ้าโอตารุเท็นกุยามะ 

ป้ิงย่างนันดะ 

 O O 
MERCURE SAPPORO 

OR SIMILAR 

3 
อสิระเทีย่วชมเมอืงซปัโปโร หรอืเลอืกชอ้ปป้ิง ณ JR TOWER  

ย่านทานูกโิคจ ิ
O X X   

MERCURE SAPPORO 

OR SIMILAR 

4 
ศาลเจา้ฮอกไกโด-โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ-เมอืงทากกิาว่า 

ทุ่งดอกเรพซดี-เมอืงคามกิาว่า-พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง-แชน่ ้าแร ่
O O O 

SOUNKYO KANKO 

OR SIMILAR ♨ 

5 

น ้าตกกงิกะและรวิเซ-ชมทุ่งดอกทวิลปิ ณ สวนคะมยูิเบทส ึ 

ชมทุ่งดอกพิง้มอส ณ สวนฮกิาชโิมโกโตะ-น ้าตกโกชนิโคชนิ 

แชน่ ้าแร ่

O O O 
KIKI SHIRETOKO  

OR SIMILAR ♨ 

6 

ล่องเรอืชมแหลมชเิรโตโกะ-เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบทัง้หา้ชิ

เรโตโกะ-พพิธิภณัฑเ์รอืนจ าอะบะชริ-ิชอ้ปป้ิงออิอน 

สนามบนิเมมมัเบะส-ึสนามบนิฮาเนดะ 

O O X  

7 สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ     
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** การจดัทีนั่ง่ของกรุป๊เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ ทางทวัรไ์ม่สามารถจดัทีนั่ง่ได ้** 

** บรกิารท่านดว้ยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสมัภาระท่านละ 2 ชิน้ ช ิน้ละ 23 กโิล** 
 

วนัทีส่อง:  สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิชโิตเสะ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี 

   นาฬกิาไอน ้าโบราณ – นั่งกระเชา้ลอยฟ้าโอตารุเท็นกุยามะ – ป้ิงย่างนนัดะ  

06.10 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะโดยปลอดภยั น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

** ใหทุ้กท่านรบักระเป๋าเพือ่เคลยีรศ์ุลกากรทีส่นามฮาเนดะ ตามกฎของประเทศญีปุ่่น  

และน ากระเป๋าโหลดเพือ่ต่อไฟลภ์ายในประเทศอกีคร ัง้ ** 

ไฟลภ์ายใน  JL 507 HND - CTS 08.55-10.30 

08.55 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเสะ ฮอกไกโด เทีย่วบนิ JL 507 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

10.30 น. ถงึ สนามบนิชโิตเสะ ฮอกไกโด โดยปลอดภยั 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มต่อกบัอ่าวโอตารุ ในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบั

ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซึง่ในยามค ่าคนืคลองแห่งนีไ้ดร้บัค าขนานนามว่าเป็นจดุทีโ่ร

แมนตกิทีสุ่ด พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีอาคารเกา่แกส่องช ัน้ ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง แต่โครง สรา้ง

ภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละ

ควรแกก่ารอนุรกัษใ์หเ้ป็นสมบตัขิองชาต ินาฬกิาไอน ้าโบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลก

เท่าน้ัน นาฬกิานีจ้ะพ่นไอน ้ามเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา 
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นั่งกระเชา้ลอยฟ้าโอตารุเท็นกุยามะ ทีเ่ทีย่วมชิลนิเจแปนไกด ์1 ดาว ท่านจะไดช้มววิอ่าวโอตารุและอ่าวอิ

ชคิาร ิซ ึง่ในวนัทีอ่ากาศด ีทีน่ี่จะเป็นจดุชมววิช ัน้เลศิทีส่ามารถมองเห็นไดถ้งึคาบสมุทรชาโคตนั เป็น 1 ใน

แหล่งเทีย่วทีห่า้มพลาดถา้มาเทีย่วทีโ่อตาร ุ

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นนันดะ [เมนูป้ิงย่างรา้นนนัดะ] 

 

เขา้พกั ณ โรงแรม MERCURE SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม :   อสิระเทีย่วชมเมอืงซปัโปโร หรอืเลอืกชอ้ปป้ิง ณ JR TOWER / ย่านทานูกโิคจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

ใหท่้านไดอ้สิระเดนิเทีย่วชมไฮไลทข์องเมอืงซปัโปโร **ไม่มรีถบรกิาร** ไม่ว่าจะเป็น ท าเนียบรฐับาลเก่าฮ

อกไกโด หรอื อะคะเรง็กะ ในภาษาญีปุ่่ นแปลว่าอฐิสแีดง ท าเนียบแห่งนีเ้ร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ปีค.ศ. 1888  ท าเนียบ

แห่งนีส้รา้งจากอฐิจ านวนกว่า 2.5 ลา้นเป็นอาคารในสไตลนี์โอบารอ็คอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคาร

ท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา ชมหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสญัลกัษณข์องเมอืง

ซปัโปโร อาคารของหอนาฬกิาสรา้งขึน้ตน้สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ตวัเรอืนนาฬกิาซือ้มาจากกรุง

บอสตนัปัจจบุนันีห้อนาฬกิาแห่งนี ้กลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องสิง่กอ่สรา้ง หรอื

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิแหล่งทีต่ ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมาย
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ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ PARCO, MITSUKOSHI, PEVOT, รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟช ัน่วยัรุน่ 

ONISUKA TIGERBAO BAO, รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง หรอืจะชอ้ปป้ิง JR 

TOWER แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีร่วบรวบทุกสิง่ไวใ้นทีเ่ดยีว เจอารท์าวเวอรอ์ยู่ตดิกบัสถานีรถไฟซปัโปโร 

เป็นแหล่งรวมหา้งสรรพสนิคา้มากมาย ทัง้หา้งไดมาร,ู หา้งสเตลล่า เพลส, หา้งอสีตา้ รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้

ใตด้นิยงั เอเปีย เป็นตน้ ถา้เป็นสายชอ้ปหละก็ทีแ่ห่งนีจ้ะท าใหคุ้ณเพลดิเพลนิไปกบัการเดนิชอ้ปป้ิงไดท้ัง้วนัเลย

ทีเ่ดยีว *** เพือ่ไม่กวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระรบัประทาน อาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั *** 

เขา้พกั ณ โรงแรม MERCURE SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่:       ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ - เมอืงทากกิาว่า – ทุ่งดอกเรพซดี  

         เมอืงคามกิาว่า – พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง – แชน่ ้าแร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

ศาลเจา้ฮอกไกโด สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1971 เป็นสถานทีร่วมเทพเจา้ วญิญาณของจกัรพรรดเิมจ ิและเหล่าผู ้

บุกเบกิฮอกไกโดเอาไวท้ีน่ี่   ถอืไดว้่าเป็นจดุ Power Spot จดุใหญ่ของเกาะ   ตัง้อยู่บรเิวณ  สวนสาธารณะ

มารุยามะ มตีน้ไมใ้หญ่ รม่ร ืน่ เมือ่เขา้ไปบรเิวณวดั จะรูส้กึสงบใจอย่างบอกไม่ถูก นอกจากนี ้ทีน่ี่ยงัมป้ีายขอพร

รูปหม ีRilkakuma ไม่เหมอืนใครอกีดว้ย 

 

โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ แหล่งผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ใน

สไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ีชอ็คโกแลตทีข่ึน้ช ือ่ที ่สุดของทีนี่ค้อื Shiroi Koibito ซึง่มี

ความหมายว่า ชอ็คโกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่่านรกัทาน หรอืว่าซือ้เป็นของ

ฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นก็ได ้นอกจากนีท่้านจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้และท่านก็ยงัจะได ้

ชมประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  
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ชมดอกไมส้เีหลอืง ตัง้อยู่ในอ.ทากคิาวะ หรอืทีค่นญีปุ่่ นเรยีกกนัว่า “นะโนะฮานะ” หรอื  ทีเ่ราเรยีกกนัว่า “เร

พซดี” ซึง่จะเร ิม่บานในชว่งเดอืนพฤษภาคมจนถงึเดอืนมถุินายน ทุ่งแห่งนีส้วยจนถูกขนานนามว่าเป็นเนินเขาสี

แห่งความสขุ ใหท้่านไดเ้พลดิ เพลนิกบัการถ่ายรูปกบัดอกเรพซดีตามอธัยาศยั [ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ] 

พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง เป็นสถานทีจ่ดัแสดงงานศลิปะจากหมิะ นอกจากนีภ้ายในถ า้ยงัมคีวามสวยงามของหมิะที่

เหมอืนกบัอยู่ในถ า้หนิงอกหนิยอ้ย ใหท้่านไดส้มัผสัความหนาวเย็นกบัอุณหภูม ิ-41 องศาเซลเซยีส  

 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม SOUNKYO KANKO หรอืเทยีบเท่า แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีห่า้ :     น ้าตกกงิกะและรวิเซ – ชมทุ่งดอกทวิลปิ ณ สวนคะมยูิเบทส ึ 

                   ชมทุ่งดอกพิง้มอส ณ สวนฮกิาชโิมโกโตะ – น ้าตกโกชนิโคชนิ – แชน่ ้าแร ่ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น ้าตกกงิกะและน ้าตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิองน ้าตกทีจ่ดัไดว่้าเป็นววิ

ธรรมชาตทิีส่วยทีสุ่ดตดิหน่ึงในรอ้ยของญีปุ่่ น น า้ตกทัง้สองแห่งนีม้ตีน้น ้าอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคยีว สามารถ

สมัผสัความแรงของสายน ้าทีไ่หลรวมกนักลายมาเป็นแม่น ้าอชิคิารไิดห้ลงัจากฤดูหนาว ส่วนในชว่งฤดูหนาว

น ้าตกทัง้สองแห่งนีจ้ะแข็งตวักลายเป็นน ้าแข็ง 

ชมทุ่งดอกทวิลปิ ณ สวนคะมยูิเบทส ึจากสวนดอกไมเ้ล็ก ๆ ทีถู่กสรา้งขึน้โดยคนทอ้งถิน่เพือ่สบืทอดดอก

ทวิลปิ [ดอกไมป้ระจ าเมอืง] ไปสู่รุน่ต่อไป และไดพ้ฒันามาเป็นอุทยานทวิลปิคะมยูิเบทส ึปัจจบุนัอทุยานแห่งนีม้ี

ดอกทวิลปิสสีนัสดใส กว่า 1,200,000 ดอก จากกว่า 120 สายพนัธุ ์ทีจ่ะบานทั่วทัง้สวนในฤดูใบไมผ้ล ิ 

[ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ] 
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กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

 

ชมทุ่งดอก PINK MOSS ณ สวนฮกิาชโิมโกโตะ ซ ึง่ในชว่งฤดูใบไมผ้ลจิะถูกปกคลุมไปดว้ยพรมของ

ดอกชบิะซากุระ ซึง่เป็นดอกไมท้ีเ่ป็นตวัแทนของเกาะฮอกไกโดในฤดูกาลดอกชบิะซากุระจะบานทั่วทัง้สวน ซึง่

มเีนือ้ทีเ่ทยีบเท่า 14 สนามฟุตบอล จะกลายเป็นสชีมพูตัง้แต่ตน้เดอืนพฤษภาคมจนถงึตน้เดอืนมถุินายน ทีน่ี่จะ

มสีญัลกัษณร์ูปววัเป็นเอกลกัษณ ์ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปตามอธัยาศยั [ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ] 

ระหว่างทางแวะถ่ายรูปน ้าตกโอชนิโกชนิ น ้าตกไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นหน่ึงในแปดของสถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในชิ

เระโตะโกะ ซึง่มคีวามสูง 80 เมตร และกวา้ง 30 เมตร ลกัษณะเด่นของทีน่ี่คอืน ้าตกจะแยกเป็นสองสายและรูจ้กั

กนัในนามน ้าตกแฝดทีส่วยงามน่ันเอง 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม KIKI SHIRETOKO  หรอืเทยีบเท่า  แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
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วนัทีห่ก :      ล่องเรอืชมแหลมชเิรโตโกะ – เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบทัง้หา้ชเิรโตโกะ 

   พพิธิภณัฑเ์รอืนจ าอะบะชริ ิ– ชอ้ปป้ิงออิอน – สนามบนิเมมมัเบะส ึ

    สนามบนิฮาเนดะ  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ล่องเรอืชมธรรมชาตขิองแหลมชเิรโตโกะ ชมความงดงามทีเ่กดิจากการรงัสรรคจ์ากธรรมชาต ิไม่ว่าจะ

เป็นความงามของน ้าตกหรอืถ า้รมิผา นอกจากนีไ้ฮไลทข์องการล่องเรอืคอืท่านอาจจะไดพ้บกบัสตัวห์ายาก

ต่างๆทีอ่ยู่ตามชายฝ่ังนีไ้ม่ว่าจะเป็นหมสีนี ้าตาล ซึง่เป็นพนัธุท์ีพ่บไดแ้ค่ชายฝ่ังนีเ้ท่าน้ันหรอืกวางกบัสุนัขจิง้จอก

เป็นตน้ เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบทัง้หา้ชเิรโตโกะ ทะเลสาบแห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในทะเลสาบหา้แห่งที่

ซอ่นตวัอยู่ในผนืป่าธรรมชาตบินแหลมชเิรโตโกะ เป็นทะเลสาบทีว่วิทีส่วยงามโอบลอ้มดว้ยภูเขา และพืน้หญา้

กวา้งใหญ่ ใหท้่านเดนิชมธรรมชาตสิวยงามราวกบัสวรรคบ์นเดนิเลยทเีดยีว 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

พพิธิภณัฑเ์รอืนจ าอะบะชริ ิเรอืนจ าเกา่ทีเ่คยจองจ านักโทษใน

คดใีหญ่ๆ นับพนัคน เพราะเป็นคุกทีแ่น่นหนาและหลบหนีไดย้ากจาก

สภาพอากาศอนัหนาวเหน็บของเมอืงอะบะชริ ิในปัจจบุนัแปร

เปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑข์นาดใหญ่ ทีเ่ปิดใหเ้ด็กๆ และผูค้นทั่วไปได ้

เขา้ชมสภาพแวดลอ้มของเรอืนจ า รวมถงึมหีุ่นนักโทษ เพือ่จ าลอง

ความเป็นอยู่และการใชช้วีติภายในเรอืนจ าแห่งนี ้ทัง้ในหอ้งขงั โรง

อาหาร หอ้งอาบน ้า หรอืหอ้งลงโทษผูก้ระท าความผดิ นอกจะใหค้วามรูแ้ลว้ยงัเป็นเครือ่งเตอืนใจใหเ้ด็กรุน่ใหม่

มุ่งมั่นท าความดอียู่เสมอ 
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หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท่้านไดซ้ ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้าม

ฤดูกาล และพเิศษสุดกบัรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่าน้ัน 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมมมัเบะส ึเพือ่ตอ่ไฟลภ์ายในสู่กรุงเทพฯ 

20.10 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ โตเกยีว เทีย่วบนิ JL 566 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

  ** กระเป๋าทีโ่หลดรบัปลายทางทีส่นามบนิสนามบนิสุวรรณภูม ิ** 

ไฟลภ์ายใน JL 566 MMB-HND  20.10-10.00 

22.00 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว จากน้ันรอเปลีย่นเคร ือ่งเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

 

วนัทีเ่จ็ด :  สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

ไฟลข์ากลบั JL 033 HND-BKK  00.05-05.05 

05.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

HOKKAIDO SHIRETOKO TULIP PINKMOSS 7D4N – JL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

15-21 พฤษภาคม 2566 66,900.- 66,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

58,900.- 7,900.- 34,900.- 

 

* กรุป๊การนัตอีอกเดนิทาง 15 ท่าน กรณีไม่ถงึจ านวน ขอปรบัราคาทวัรห์รอืยกเลกิการเดนิทาง * 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่14 ม.ีค. 66) ** 
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- อตัรานีร้วม- 

ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามสายการบนิทีร่ะบุ   ค่าน ้าหนักกระเป๋าตามทีส่ายการบนิก าหนด 

ไป-กลบัพรอ้มคณะ รวมภาษีน ้ามนัและสนามบนิ   กรณีเกนิลูกคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย 

ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น)  ค่าบรกิารมคัคุเทศกต์ลอดการเดนิทาง  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามทีร่ายการระบุ   ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 – 3 ท่าน 

  ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุ     ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ     ค่าบรกิารซึง่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท    และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

- อตัรานีไ้ม่รวม- 

ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวั   ค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละ 

ทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้   คนขบัรถท่านละ 2,000 เยน 

 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

**** กรณีสนใจอพัเกรด BUSINESS CLASS หรอืเลือ่นวนัเดนิทางกลบักรุณาตดิต่อทางเรา **** 

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคา

น ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบัเทา่น้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ  

23 กโิลกรมั x 2 ใบ กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเกนิทีส่ายการบนิก าหนด ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าปรบัตามกฎ

ขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ันๆดว้ยตนเอง 

 การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 35,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
✓ ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงื่อนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บ

เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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 การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

*** ทางบรษิทัรบัการยกเลกิผ่านการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน *** 

มากกว่า 46 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด หรอื หกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

ตัง้แต่ 45-30 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า 10,000 บาท 

ตัง้แต่ 29-15 วนักอ่นการเดนิทาง คดิค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

ตัง้แต่ 14-0 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ย 100 % ของค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ส าคญั 

เงื่อนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัร ์

ในประเทศญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ 

(กรณีทีท่่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุก

กรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผู ้

เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การ

กอ่จลาจล ความล่าชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ท่านทีแ่พอ้าหารหรอืไม่สามารถทานอาหารบางอย่างได ้อาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา กรุณาแจง้พรอ้มการจองทวัร ์

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

การเปลีย่นวนัเดนิทางขากลบัตอ้งท าล่วงหนา้กอ่น 30 วนัเดนิทางเท่าน้ัน 

1.2 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากการจองเป็นหมู่คณะทางสายการบนิจะเป็นผูจ้ดัท าทีน่ั่งใหเ้ป็นกลุ่ม ในกรณีทีไ่ฟลเ์ดนิทาง

ในชว่งเทศกาลค่อนขา้งแน่น อาจจ าใหก้ารจดัทีน่ั่งค่อนขา้งยากแต่ทางบรษิทัจะพยายามใหลู้กคา้ไดน่ั้งใกลก้นัมากทีสุ่ด 

1.3 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ 

วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.4 กรณีทีท่วัรอ์อกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุก

กรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.5 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ไม่สารถขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

1.6 การสะสมไมลข์องสายการบนิ สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของ

ท่านเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมล ์

สะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสาย

การบนิ 
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2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ 
(โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่

มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

2.4 อาหารบนิเคร ือ่งกรุณาแจง้ลว่งหนา้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

2.5 กรุณาส่งหนา้พาสปอรต์ใหต้รงกบัเล่มทีใ่ชเ้ดนิทาง กรณีเปลีย่นแปลงหรอืท าเล่มใหม่กรุณาแจง้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

กรณีทีส่่งหนา้พาสผดิ หรอืชือ่ผดิทางบรษิทัทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

 

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

 


