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วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ - - - - 

2 

สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิคุชโิร-ลอ่งเรอืชมใบไมเ้ปลีย่นสทีะเลสาบอะคงั-

ชมภเูขาไฟอโิอซงั-เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบ 

ชเิรโตโกะ-แชน่ ้าแร ่

√ √ √ 
SHIRETOKO DAIICHI 

HOTEL ♨ 

3 
พพิธิภณัฑธ์ารน ้าแข็งโอฮอก-ชมพพิธิภณัฑท์ณัฑสถานอะบาชริ ิ

น ้าตกกงิกะและน ้าตกรวิเซ-แชน่ ้าแร ่
√ √ √ 

SOUNKYO CHOYOTEI 

HOTEL ♨ 

4 
ขึน้กระเชา้สู่ยอดเขาคโุรดาเกะ-บเิอะ-บ่อน า้สฟ้ีา-ชมความสวยงามเมอืงบิ

เอะ-เมอืงซปัโปโร-ป้ิงย่างรา้นนันดะ [เมนูปู 3 ชนิด] 
√ √ √ 

SAPPORO HOTEL 

HOTEL OR SIMILAR 

5 
โนโบรเิบตส-ึจโิกกุดานิ-ภเูขาไฟโชวะชนิซงั-น่ังกระเชา้อุสุซงัชมววิ

ทะเลสาบโทยะ-ชอ้ปป้ิงมติซยุเอา้ทเ์ลต 
√ √ X 

SAPPORO HOTEL 

HOTEL OR SIMILAR 

6 

เมอืงโอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีนาฬกิาไอน า้โบราณ

ท าเนียบรฐับาลเกา่-ผ่านชมหอนาฬกิา-ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

สนามบนิซปัโปโร-สนามบนิฮาเนดะ 

√ √ X  

7 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ     
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ลอ่งเรอืชมใบไมเ้ปลีย่นสทีะเลสาบอะคงั / ชมภเูขาไฟอโิอซงั / เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบชเิรโตโกะ 

พพิธิภณัฑธ์ารน า้แข็งโอฮอก / ชมพพิธิภณัฑท์ณัฑสถานอะบาชริ ิ/ ขึน้กระเชา้สูย่อดเขาคโุรดาเกะ / บเิอะ 

โนโบรเิบตส ึ/ น่ังกระเชา้อซุซุงั / โอตาร ุ/ มติซยุเอา้ทเ์ลต / ทานุกโิคจ ิ/ ป้ิงยา่ง / หมอ้ไฟ / ออนเซน 2 คนื 
 

วนัทีห่น่ึง:  กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.30 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคาเตอร ์R เจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบป้ายบรษิทั เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ JL 034 เจแปนแอรไ์ลน ์
 

วนัทีส่อง:  สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิคชุโิร –  ล่องเรอืชมใบไมเ้ปลีย่นสทีะเลสาบอะคงั 

                   ชมภูเขาไฟอโิอซงั – เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบชเิรโตโกะ – แชน่ ้าแร ่

06.05 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ โดยปลอดภยั น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย น าท่านตอ่

ไฟลภ์ายในสูส่นามบนิคุชโิร เกาะฮอกไกโด 

08.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิคุชโิร เกาะฮอกไกโด เทีย่วบนิ JL 541 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

09.35 น. ถงึ สนามบนิเมมอมเบตส ึเกาะฮอกไกโด โดยปลอดภยัน าท่านเดนิทางสูท่ะเลสาบอะคงั  
 

ล่องเรอืชมธรรมชาตใิบไมเ้ปลีย่นสอีนัสวยงาม ทะเลสาบอะคงั (Akan Lake) เป็นทะเลสาบทีอ่ยูใ่น

สว่นหน่ึงของอทุยานแหง่ชาตอิะคงั  มคีวามกวา้งทัง้หมด 13.28 ตารางกโิลเมตร และเสน้โดยรอบ 30 

กโิลเมตร  ความลกึของน า้ชว่งทีล่กึทีส่ดุ 45 เมตร เป็นทะเลสาบน า้ตืน้ทีจ่ะกลายเป็นผนืน า้แข็งทัง้หมดในชว่งฤดู

หนาว ทศันียภาพทีเ่ปลีย่นแปลงในทุกฤดกูาลเป็นทีข่ึน้ช ือ่เร ือ่งความงดงาม ท าใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง
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ตลอดทัง้ปี กจิกรรมทีน่่าสนใจคอื การลอ่งเรอืชมทศันียภาพทะเลสาบอะคงั โดยใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง มกีาร

แวะทีศ่นูยจ์ดัแสดงสาหรา่ยมะรโิมะ โดยสาหรา่ยมะรโิมะน้ันเป็นพชืน า้ชนิดหน่ึงจ าพวกสาหรา่ย  

ลกูกลมๆ และจะโตขึน้เร ือ่ยๆ ในแตล่ะปี 

ภูเขาไฟอโิอซงัหรอืภูเขาไฟซลัเฟอร ์ใหท่้านไดภ้เูขาไฟทีย่งัมชีวีติไดอ้ยา่งใกลช้ดิ ท่านสามารถเดนิไปรอบ

ภเูขาไฟ และมกีารตม้ไขจ่ากความรอ้นทีไ่ดจ้ากภเูขาไฟอกีดว้ย อกีทัง้ยงัมศีนูยบ์รกิารนักท่องเทีย่วและทีข่าย

ของทีร่ะลกึดว้ย ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูตมอธัยาศยั 
 

 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

เสน้ทางชมธรรมชาตทิะเลสาบชเิรโตโกะ ทะเลสาบแห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในทะเลสาบหา้แห่งทีซ่อ่นตวัอยูใ่นผนื

ป่าธรรมชาตบินแหลมชเิรโตโกะ เป็นทะเลสาบทีว่วิทีส่วยงามโอบลอ้มดว้ยภเูขา และพืน้หญา้กวา้งใหญ ่ใหท้่าน

เดนิชมธรรมชาตสิวยงามราวกบัสวรรคบ์นเดนิเลยทเีดยีว 
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   รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม    แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

   เขา้พกั ณ โรงแรม HOTEL SHIRETOKO DAIICHI   

 

วนัทีส่าม:   พพิธิภณัฑธ์ารน ้าแขง็โอฮอก – ชมพพิธิภณัฑท์ณัฑสถานอะบาชิร ิ       

                    น ้าตกกงิกะและน ้าตกรวิเซ – แชน่ ้าแร ่ 
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

พพิธิภณัฑธ์ารน ้าแขง็โอฮอก มกีารจดัแสดงสิง่ของ และวดิโีอเพือ่ใหค้ณุสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัธารน า้แข็ง 

ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณอ์ากาศหนาวคณุจะไดพ้บกบัโลกทีม่อีณุหภมู ิ-20 องศา และธารน า้แข็งของจรงิที่

ถกูจดัแสดงไว ้และยงัเป็นสถานทีท่ีใ่หร้า่งกายไดล้องสมัผสัความรูส้กึหนาวเย็น สิง่ทีต่อ้งไปชมใหไ้ดค้อื 

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ในธารน า้แข็ง ไม่วา่จะเป็นปลาชนิดตา่งๆ และสาหรา่ยทะเลทีถ่กูแชแ่ข็งอยู ่
 

 
 

พพิธิภณัฑเ์รอืนจ าอะบะชิร ิ(Abashiri Prison Museum) เรอืนจ าเกา่ทีเ่คยจองจ านักโทษในคดใีหญ่ๆ  

นับพนัคน เพราะเป็นคกุทีแ่น่นหนาและหลบหนีไดย้ากจากสภาพอากาศอนัหนาวเหน็บของเมอืงอะบะชริ ิใน

ปัจจบุนัแปรเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑข์นาดใหญ ่ทีเ่ปิดใหเ้ด็กๆ และผูค้นทั่วไปไดเ้ขา้ชมสภาพแวดลอ้มของเรอืนจ า 

รวมถงึมหีุ่นนักโทษ เพือ่จ าลองความเป็นอยูแ่ละการใชช้วีติภายในเรอืนจ าแห่งนี ้ทัง้ในหอ้งขงั โรงอาหาร หอ้ง

อาบน า้ หรอืหอ้งลงโทษผูก้ระท าความผดิ นอกจะใหค้วามรูแ้ลว้ยงัเป็นเคร ือ่งเตอืนใจใหเ้ด็กรุน่ใหม่มุ่งมั่นท าความดี

อยูเ่สมอ 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

น ้าตกกงิกะและน ้าตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของ

ธรรมชาตขิองน า้ตกทีจ่ดัไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหน่ึง

ในรอ้ยของญีปุ่่ น น า้ตกทัง้สองแห่งนีม้ตีน้น า้อยูใ่นเขตภเูขาโซอนุ
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เคยีว สามารถสมัผสัความแรงของสายน า้ทีไ่หลรวมกนักลายมาเป็นแม่น า้อชิคิารไิดห้ลงัจากฤดหูนาว สว่น

ในชว่งฤดหูนาวน า้ตกทัง้สองแห่งนีจ้ะแข็งตวักลายเป็นน า้แข็ง  
 

   รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม    แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

  เขา้พกั ณ โรงแรม SOUNKYO CHOYOTEI HOTEL 

 

วนัทีส่ี:่   ขึน้กระเชา้สูย่อดเขาคุโรดาเกะ – บเิอะ – บ่อน ้าสฟ้ีา – ชมความสวยงามเมอืงบเิอะ  

                    เมอืงซปัโปโร – ป้ิงยา่งรา้นนนัดะ [เมนูปู 3 ชนิด]  
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กระเชา้คโุระดะเคะ (Kurodake Ropeway) เป็นกระเชา้ทีเ่ช ือ่มจากเชงิเขาของเมอืงโซอนุเคยีวถงึยอดเขาคุ

โระดะเคะทีม่คีวามสงูถงึ 670 เมตร เป็นสว่นหน่ึงของภเูขาไดเซท็สซึงัซ ึง่ไดช้ ือ่วา่เป็นหลงัคาของฮอกไกโด มี

ทวิทศันท์ีง่ดงามทัง้ 4 ฤด ูโดยในฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้นจะมพีชืนานาพรรณทีข่ึน้ตามภเูขาสงูแตกยอดออกดอก

ออกใบใหไ้ดช้ม สว่นในฤดใูบไมร้ว่งยอ้มภเูขาดว้ยสเีหลอืงและแดงจากการเปลีย่นสใีบไมข้องตน้ไมบ้นภเูขา และใน

ฤดหูนาวดืม่ด ่ากบัทศันียภาพขาวโพลนของหมิะ กระเชา้ขนาดใหญส่ามารถบรรทุกผูโ้ดยสารได ้101 ทีน่ั่ง พา

ขึน้ไปถงึช ัน้ที ่5 ของหบุเขาคโุรดาเคะ(Kurodake Ravine) โดยใชเ้วลา 7 นาท ีและใชเ้วลาไปกลบั 20 นาท ี
 

 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  
 

บ่อน ้าสฟ้ีา หรอื BLUE POND บ่อน า้สฟ้ีาทีเ่กดิจากความบงัเอญิทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นเพือ่ไม่ใหโ้คลน

ภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภเูขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืงโดยทีก่น้บ่อน า้แห่งนีจ้ะมแีร่

ธาตทุีเ่กดิจากโคลนภเูขาไฟท าใหม้สีฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตสดใส ชมเมอืงบเิอ ธรรมชาตทิีส่วยงามของบเิอ ถกู

เลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยท าโฆษณาหลายชิน้ ขึน้ช ือ่กบัทวิทศัน ์ของเนินเขาทีเ่ป็นลกูคลืน่ กบัแปลงแพชเวริค์ที่

สวยงาม เป็นภาพธรรมชาตทิีก่วา้งไกลดว้ยมุมมองพานอรามา ตน้ไมท้ีเ่ป็นเอกลกัษณข์องทุ่งบเิอ ตา่งมชี ือ่เรยีก

ตามโฆษณาทีไ่ดร้บัความนิยม ดงึดดูนักท่องเทีย่วจากทีต่า่งๆ มาเทีย่วชมกนัตลอดทัง้ปี 
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   รบัประทาน อาหารเย็น ณ รา้นอาหาร ** เมนูบุฟเฟ่หป้ิ์งยา่ง** 

  เขา้พกั ณ โรงแรม SAPPORO HOTEL  

 

 

 

วนัทีห่า้:    โนโบรเิบตส ึ– จโิกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชนิซงั – นั่งกระเชา้อสุุซงัชมววิทะเลสาบโทยะ 

                 ชอ้ปป้ิงมติซยุเอา้ทเ์ลต 
 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หุบเขาจโิกคุดานิ หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ “หุบเขานรก” แห่งเมอืงโนโบรเิบตส ึทีเ่รยีกวา่หุบเขานรกน้ันเพราะทีน่ี่มี

ทัง้บ่อโคลนและบ่อน า้รอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณเสมอืนนรกทีม่กีระทะทองแดงทีม่คีวนัรอ้นๆ

อยูต่ลอดเวลา และถอืเป็นแหลง่ก าเนิดน า้แรแ่ละออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด 

 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

นั่งกระเชา้อสุุซงัเพือ่ชมภูเขาไฟโชวะซนิซงั ภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้ง

ใหม่ทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซ ึง่ระเบดิปะทุตดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโช

วะ ดงัทีเ่ห็นอยูปั่จจบุนัอยูใ่นความดแูลของรฐับาลในฐานะเป็น 

“อนุสรณท์างธรรมชาตแิห่งพเิศษ” 

มติสุยเอา้ทเ์ลตพารค์ (Mitsui Outlet Park Sapporo) 

เป็นหา้งสรรพสนิคา้รปูแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีส่ดุในฮอก

ไกโด เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมี
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รา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษ ีศนูยอ์าหารขนาดใหญจ่ ุ650 ทีน่ั่ง และรา้น

จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด(Hokkaido Roko Farm Bridge) 

    อสิระรบัประทาน อาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

  เขา้พกั ณ โรงแรม SAPPORO HOTEL  

วนัทีห่ก:  เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– นาฬกิาไอน ้าโบราณ  

                   ท าเนียบรฐับาลเกา่ – ผ่านชมหอนาฬกิา – ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ 

     รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเช ือ่มตอ่กบัอา่วโอตาร ุในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยคุ

อตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซ ึง่ในยามค ่าคนืคลองแหง่นีไ้ดร้บัค าขนานนามวา่เป็นจดุทีโ่รแมน

ตกิทีส่ดุ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีอาคารเกา่แกส่องช ัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายใน

ท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่าร

อนุรกัษใ์หเ้ป็นสมบตัขิองชาต ินาฬกิาไอน ้าโบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเท่าน้ัน 

นาฬกิานีจ้ะพ่นไอน า้ มเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน า้อกีเรอืนทีแ่คนาดา  

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

 

ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเรง็กะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่อฐิสแีดง ท าเนียบแห่งนีเ้ร ิม่

กอ่สรา้งเมือ่ปีค.ศ. 1888  ท าเนียบแห่งนีส้รา้งจากอฐิจ านวนกวา่ 2.5 ลา้นเป็นอาคารในสไตลนี์โอบารอ็คอเมรกิา 

โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ผ่านชมหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงซปัโปโร อาคารของหอนาฬกิาสรา้งขึน้ตน้สมยัพฒันา

ซปัโปโร ในปี 1878 ตวัเรอืนนาฬกิาซือ้มาจากกรงุบอสตนัปัจจบุนันีห้อนาฬกิาแห่งนี ้กลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดั

แสดงเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องสิง่กอ่สรา้ง ช ัน้ 1 จะเกีย่วกบัซปัโปโร สว่นช ัน้ 2 จะจดัแสดงเกีย่วกบันาฬกิา 

และหอ้งโถงส าหรบัท าพธิกีารตา่งๆทีก่วา้งขวาง 

ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิแหลง่ทีต่ ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ช ือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ 

รา้น จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟช ัน่

วยัรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร ือ่งส าอาง 

   อสิระรบัประทาน อาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ เพือ่ตอ่ไฟลก์ลบัสูก่รงุเทพ ฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว เทีย่วบนิ JL 528 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

22.35 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว โดยปลอดภยั 

 

วนัทีเ่จด็:  สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 เจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ ^^ 

 

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

 

COLORFUL HOKKAIDO SHIRETOKO  

AUTUMN 7D4N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

10-16 ตลุาคม 2561 65,900.- 62,900.- 57,900.- 8,900.- 57,900.- 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 46 

กโิลกรมั (ใบละ 23 กโิลกรมั X 2 ใบ) หากกรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่วา่จากกรณีใด 
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 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจมี

สิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้การ

เลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็น

ของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอเปลีย่นแปลง

รายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้านไดเ้พยีงผกั 

หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนัออก

ราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นคา่ตั๋วเคร ือ่งบนิสว่นเพิม่ทีผู่เ้ดนิทาง

ตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนินได ้

ภายหลงัออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 
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1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ ใน

เครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอืทัง้หมด

เป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ย

แลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท าการ

ยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิ

มดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่วา่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาวx

สูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 


