
 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 25665 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO HAKODATE PENGUIN KAWAII 
                 6D3N – JAPAN AIRLINES 

 



 

25-30 มกราคม 2566 
16-21 กุมพาพันธ์ 2566 

02-07 มนีาคม 2566 
 62,900.- 

 

เมอืงโนโบรเิบตส ึ/ ชมหุบเขาจโิกคุดานิ / น่ังกระเชา้ชมเมอืงฮาโกดาเตะ 

ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ / โกดงัอฐิแดง / ย่านโมโตมาจ ิ/ ทะเลสาบโทยะ / 

  Toyako Illumination / กจิกรรมขบั SNOW MOBILE / บ่อน ้าฟุกดิาช ิ/  

โอตารุ / พพิธิภณัทส์ตัวน์ ้าโอตารุ / ชมโชวเ์พนกวนิทีโ่อตารุ /คลองโอตารุ /  

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร/ี เมอืงซปัโปโร / ป้ิงย่างปู 3 ชนิด / เนินแห่งพระพุทธเจา้ /  

โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ / ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ/ิ มติสยุเอา้ทเ์ลตพารค์ 

 ออนเซน 2 คนื / พกัด ี4 ดาวทุกคนื / นอนย่านชอ้ปป้ิง / บนิ JAL นน. กระเป๋า 46 กโิล 

 

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-เมอืงโนโบรเิบตส-ึชมหุบเขาจโิกคดุานิ 

น่ังกระเชา้ชมเมอืงฮาโกดาเตะ-แชอ่อนเซน 
 O O 

HEWITT RESORT 

HAKODATE ♨ 

3 
ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ-โกดงัอฐิแดง-ยา่นโมโตมาจ ิ 

ทะเลสาบโทยะ-Toyako Illumination-แชน่ ้าแร ่   
O O O 

TOYA MANSEIKAKU 

หรอืเทยีบเท่า ♨ 

4 
กจิกรรมขบั SNOW MOBILE-บ่อน ้าฟุกดิาช-ิโอตาร-ุพพิธิภณัทส์ตัวน์ ้าโอ

ตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีเมอืงซปัโปโร-ป้ิงย่างปู 3 ชนิด 
O O O 

MERCURE SAPPORO 

★★★★ 

5 
เนินแห่งพระพุทธเจา้-โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ-ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิ

มติสุยเอา้ทเ์ลตพารค์-สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิฮาเนดะ 
O O X  

6 สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ     



วนัทีส่อง:  สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิชโิตเสะ – โนโบรเิบตส ึ– ชมหบุเขาจโิกคุดานิ 

   นั่งกระเชา้ชมเมอืงฮาโกดาเตะ – แชอ่อนเซน  

05.40 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะโดยปลอดภยั น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

** ใหทุ้กท่านรบักระเป๋าเพือ่เคลยีรศ์ุลกากรทีส่นามฮาเนดะ ตามกฎของประเทศญีปุ่่น  

และน ากระเป๋าโหลดเพือ่ต่อไฟลภ์ายในประเทศอกีคร ัง้ ** 

ไฟลภ์ายใน  JL 507 HND-CTS  09.10-10.45 

09.10 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเสะ ฮอกไกโด เทีย่วบนิ JL 507 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

10.45 น. ถงึ สนามบนิชโิตเสะ ฮอกไกโด โดยปลอดภยั 

เมอืงโนโบรเิบตส ึชมหุบเขาจโิกคุดานิ หรอืเรยีกอกีอย่างว่า “หุบเขานรก” ทีเ่รยีกว่าหุบเขานรกน้ัน

เพราะทีน่ี่มที ัง้บ่อโคลนและบ่อน ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณเสมอืนนรกทีม่กีระทะทองแดงที่

มคีวนัรอ้นๆอยู่ตลอดเวลา และถอืเป็นแหล่งก าเนิดน ้าแรแ่ละออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดบนเกาะฮอกไกโด 
 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น (หมอ้ไฟ) 

นั่งกระเชา้ชมเมอืงฮาโกดาเตะ ทีภู่เขาฮาโกดาเตะ ใหท้่านไดช้มววิทวิทศันข์องเมอืงฮาโกดาเตะทีม่นี ้าทะเล

ขนาบอยู่ทัง้ 2 ดา้น เป็นคอคอดกระมองจากดา้นบนจะมลีกัษณะคลา้ยวนันอน ในยามกลางวนัหรอืค ่าคนืที่

อากาศแจม่ใสทวิทศันจ์ากบนยอดเขาจะมคีวามงดงามมาก จนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 3 จดุทีม่ี

ทศันียภาพยามค ่าคนืทีง่ดงามทีสุ่ดเคยีงคู่กบัภูเขาอนิาสะของนางาซากแิละเขารอ็คโคะแห่งเมอืงโกเบ 

 
 



 

เดนิชมไฟ HAKODATE ILLUMINATION ถนนทีส่ว่างไสวไปดว้ยดวงไฟประดบักว่า 50,000 ดวง คุณ

จะไดด้ืม่ด ่ากบัทศันียภาพยามค ่าคนืทีง่ดงามราวกบัความฝันซึง่หาไม่ไดท้ีไ่หนนอกจากฤดูหนาวทีฮ่าโกดาเตะ 

ตน้ไมท้ีป่ลูกในบนเนินถนน เชน่ ฮาจมิงัซากะ และนิจกุเค็นซากะ จะถูกประดบัดว้ยดวงไฟ ซึง่จะเปล่งประกาย

ระยบิระยบัยิง่กว่า ไฟปิดตัง้แต่เวลา 17.00 น. ไปจนถงึ 22.00 น. คุณควรสวมเสือ้ผา้หนาๆ ทีเ่หมาะส าหรบัการ

เดนิเลน่ตามทอ้งถนน เมือ่เดนิทางไปชมโบสถป์ระดบัไฟ ศาลาประชาคม และบรเิวณอ่าว 

*** เทศกาลไฟเร ิม่ตัง้แต่ตน้เดอืนธนัวาคมจนถงึปลายกุมภาพนัธ ์*** xx กรุป๊มนีาคมไม่ไดเ้ดนิชม xx 

รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

 เขา้พกั ณ โรงแรม HEWITT RESORT HAKODATE แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 
 

วนัทีส่าม:  ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – ย่านโมโตมาจ ิ 

  ทะเลสาบโทยะ  – Toyako Illumination – แชน่ ้าแร ่   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ตลาดพืน้เมอืงทีร่วมรา้นคา้กว่า 250 รา้น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืก

ชมอาหารทะเลขึน้ชือ่ของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมกึ ไข่หอยเม่น 

กุง้ ทีม่ที ัง้แบบสดและแบบแหง้ หรอืจะเป็นผลไมข้ึน้ช ือ่ตามฤดูกาลและผกัพืน้เมอืง  



โกดงัอฐิแดง ทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 100 ปี โกดงัแห่งนีส้รา้งตามแบบตะวนัตกตกแต่งดว้ยอฐิแดงทัง้หมด ในอดตี

ทีน่ี่ถูกใชเ้ป็นโกดงัเก็บสนิคา้ของพ่อคา้ทีร่  า่รวยแต่ปัจจบุนัถูกปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นจ าหน่ายสนิคา้ที่

ระลกึ โรงเบยีร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟทีน่่าน่ังมากมายหลายรา้น ทีน่ี่ถูกเปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วให ้

นักท่องเทีย่วไดม้าเดนิชลิล ์ๆ รมิอ่าวหรอืจบิกาแฟแกว้โปรดรบัลมเย็น ๆ สุดฟิน และทีส่ าคญัคอืยงัรวมเอา

รา้นคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ชือ่ดงัของฮอกไกโดไวใ้หเ้ราไดช้อ้ปป้ิงกนัมากมายอกีดว้ย 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

น าท่าน เทีย่วชมเมอืงย่านเก่าโมโตมาจ ิจากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรอื 

ถนนเหล่านีเ้ป็นทีนิ่ยมในหมู่ผูร้กัการเดนิเทีย่วชมววิ เน่ืองจากเรยีงรายไปดว้ยอาคารต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณแ์ละมี

ภูมทิศันอ์นัหลาก หลายเมือ่คร ัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงท่าทีม่กีารคา้ขายกบัชาวต่างชาตฝ่ัิงตะวนัตก ซึง่ท าให ้

วฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่ท่านจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร 

อาคารบา้นเรอืนเกา่แบบตะวนัตกทีต่ ัง้อยู่รมิเนินเขา 

 

ชมภูเขาไฟโชวะซนิซงั ซ ึง่มอีนุเสาวรยีบ์ุรุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคลือ่นไหวและการเกดิขึน้มาใหมข่อง

Toyako Onsen Illumination Street / Tunnel นี ้จดัขึน้บรเิวณทะเลสาบโทยะ แบ่งเป็น 2 โซน คอื

โซนจดัแสดงไฟ light up บรเิวณถนน และโซนอุโมงคห์ลอดไฟ ซึง่จะประดบัไฟสฟ้ีาขาวตามทาง โดยทัง้งาน

ใชห้ลอดไฟประดบัรวมกนัมากกว่า 300,000 ดวง 



รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

 เขา้พกั ณ โรงแรม TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

 
 

วนัทีส่ี:่ กจิกรรมขบั SNOW MOBILE – บ่อน ้าฟุกดิาช ิ–โอตารุ – พพิธิภณัทส์ตัวน์ ้าโอตารุ  

คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เมอืงซปัโปโร – ป้ิงย่างปู 3 ชนิด 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

น าท่านเปิดประสบการณก์ารขบั SNOW MOBILE ใหท้่านไดส้นุกกบักจิกรรมการขบัสโนวโ์มบลิดว้ยตวั

ท่านเอง กรณีท่านไม่สะดวกขบัเองสามารถเลอืกเป็นกจิกรรม SNOW RAFTING ไดท้ีเ่ป็นลกัษณะแพยาง

คลา้ยกบับานาน่าโบท๊น่ังไปตามพืน้หมิะเป็นกจิกรรมทีส่นุกสนามไม่รูล้มื 

  

บ่อน ้าฟุกดิาช ิบ่อน ้าพุเกดิจากน ้าฝนและหมิะทีไ่หลอยูบ่นภูเขาโยเตในหลายศตวรรษและเกดิเป็นบ่อน ้าพุทาง

ธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ อณุหภูมจิะอยู่ที6่องศาเซลเซยีลตลอดทัง้ปีและอุดมไปดว้ยแรธ่าตุทีด่ต่ีอสุขภาพ น ้าทีน่ี่

อรอ่ยจนไดร้บัเลอืกจากกระทรวงสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นหน่ึงในรอ้ยน ้าทีบ่รสุิทธิใ์นญีปุ่่ น ดงัน้ันคนส่วนใหญบ่่อน ้าพุ

แห่งนีจ้ะนิยมน าขวดน ้ามาเพือ่กรอกน ้ากลบัไปทานทีบ่า้น 

กลางวนั   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

(เมนูปลาฮอกเกะ) 



พพิธิภณัทส์ตัวน์ ้าโอตารุ เป็นอควาเร ีย่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโด และเป็นหน่ึงในอควาเร ีย่มทีเ่กา่แก่

ทีสุ่ดของญีปุ่่ นดว้ย สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1974 ตัง้อยู่ใกลก้บัชายฝ่ังทะเลของเมอืงโอตารุ ท าใหม้บีรรยากาศรมิทะเล

และทวิทศันท์ีส่วยงาม ภายในมกีารจดัแสดงสตัวน์ ้าต่างๆมากถงึ 5 พนัตวัจาก 250 สายพนัธ ์โดยเนน้ไปทีส่ตัว ์

ทอ้งถิน่ของฮอกไกโดและแถบขัว้โลก รวมทัง้การแสดงของสตัวต่์างๆเชน่ ปลาโลมา และแมวน ้า ซ ึง่ไฮไลทข์อง

ทีน่ี่ในหนา้หนาวคอืการเดนิโชวต์วัของเหล่าเพนกวนิสุดน่ารกัทีใ่หท่้านไดช้มอย่างใกลช้ดิแบบสุดฟิน.. 

 

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

ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซึง่ในยามค ่าคนืคลองแห่งนีไ้ดร้บัค าขนานนามว่าเป็นจดุทีโ่ร

แมนตกิทีสุ่ด พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีอาคารเกา่แกส่องช ัน้ ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง แต่โครงสรา้ง

ภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละ

ควรแกก่ารอนุรกัษใ์หเ้ป็นสมบตัขิองชาต ินาฬกิาไอน ้าโบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลก

เท่าน้ัน นาฬกิานีจ้ะพ่นไอน ้า มเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา 

รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูป้ิงย่าง] 

เขา้พกั ณ โรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่า้ :  เนินแห่งพระพุทธเจา้ - โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ – ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิ

  มติสุยเอา้ทเ์ลตพารค์ – สนามบนิชโิตเซะ – สนามบนิฮาเนดะ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

เนินแห่งพระพุทธเจา้ ถอืว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกีชิน้หน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญีปุ่่ น

โดยมลีกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมคีวามสูงมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตนั 

พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมค่ีอยๆลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม โดยเฉพาะในชว่งฤดูรอ้นทีจ่ะสามารถ

เห็นตน้ลาเวนเดอรจ์ านวนกว่า 150,000 ตน้ลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซึง่เป็นการผสมผสานทีล่งตวัระหว่าง

สถาปัตยกรรมทีม่นุษยส์รา้งขึน้กบัความงดงามจากธรรมชาต ิ

โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ แหล่งผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ใน

สไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ีชอ็คโกแลตทีข่ึน้ช ือ่ทีสุ่ดของทีนี่ค้อื Shiroi Koibito ซึง่มี

ความหมายว่า ชอ็คโกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่่านรกัทาน หรอืว่าซือ้เป็นของ

ฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นก็ได ้นอกจากนีท่้านจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้และท่านก็ยงัจะได ้

ชมประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน 

 

กลางวนั   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิแหล่งทีต่ ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ 

เชน่ รา้น จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้

แฟช ัน่วยัรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง 

มติสุยเอา้ทเ์ลตพารค์ เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทีเ่มอืง 

Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางทีไ่ปยงัสนามบนิ New Chitose เปิดใหบ้รกิาร

เมือ่เดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนย ์

อาหารขนาดใหญจ่ ุ650 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด 



 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเสะเพือ่ต่อไฟลภ์ายในสู่กรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ โตเกยีว เทีย่วบนิ JL 530 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

22.40 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว จากน้ันรอเปลีย่นเคร ือ่งเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

 

วนัทีห่ก :  สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

05.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

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

 HOKKAIDO HAKODATE PENGUIN KAWAII 6D3N BY JL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

25-30 มกราคม 2566 62,900 
62,900.- 

ตั๋วกรุป๊ JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 
52,900. - 7,900.- 33,900. - 

16-21 กุมพาพนัธ ์2566 62,900 
62,900.- 

ตั๋วกรุป๊ JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 
52,900. - 7,900.- 33,900. - 

02-07 มนีาคม 2566 62,900 
62,900.- 

ตั๋วกรุป๊ JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 
52,900. - 7,900.- 33,900. - 

* กรุป๊การนัตอีอกเดนิทาง 15 ท่าน กรณีไม่ถงึจ านวน ขอปรบัราคาทวัรห์รอืยกเลกิการเดนิทาง * 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่15 พย 65) ** 

 

 



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

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บ

เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 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 



 

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 

 

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

 

 

 

 



 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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