
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 22 – 27 สิงหำคม 2565 
22 สิงหาคม 2565 

กรุงเทพฯ 
(-/-/-) 

20.30 น.  พรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนารติะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่  XJ 600  

 
23 สิงหาคม 2565 

สนามบนินาริตะ – จังหวัดไซตามะ – วัดคิตะอนิ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – นากาโน่ – เข้าโรงแรม  
(-/-/-) 

07.40 น. ถึง สนามบินนาริตะ หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ย  
 

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอธัยาศัย 
 

น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองไซตามะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนัน้น าท่านนมสัการส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ ณ 
วัดคิตะอิน (Kitain Temple) มีชื่อเดิมว่า “วดัเซยะซงั มุ
เรียวชูจิ คิตะอิน (Seiyasa  n Muryoshuji Kitain)” เป็น
วดัเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สดุอีกแห่งหนึ่งของเมืองคาวา
โกเอะวดัแห่งนีส้รา้งขึน้ประมาณปี ค.ศ. 830 ซึ่งเป็นยคุ
ของเอโดะ ผูค้นนิยมมาขอพรเก่ียวกับการปัดเป่าส่ิงชั่ว
ร ้าย ภายในวัดเปนจุดชมซากุระ ในช่วงปลายเดือน
มีนาคม – ต้นเดือนเมษายน อีกด้วย พระพุทธรูป 
Ghyaku Rakan ตั้งเรียงรายประมาณ 540 องค์ ที่มี
ใบหนา้ไม่ซ  า้กันประดิษฐานอยู่ น าท่านเดินทางสู่ ย่าน
เมืองเก่า คาวาโกเอะ (KAWAGOE) เมืองเก่าที่ไดข้ึน้
ชื่อว่าเป็น เมืองเอโดะน้อย หรือ KOEDO ตั้งอยู่ใน
จงัหวดัไซตามะ มีเสน่หแ์บบโบราณที่ยงัคงสภาพใหเ้รา
ไดเ้ห็นจนถึงทุกวนันี ้อดีตหวัเมืองส าคญัในสมยัเอะโดะ 
ที่พร้อมจะพาเราย้อนยุคสู่สมัยเอะโดะด้วยอาคาร
บา้นเรือนแบบดัง้เดิมพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถงึวถีิการใชช้วีติ
ของชาวญ่ีปุ่ นในสมยัที่ขา้วเป็นสมบตัิอนัล า้ค่าของชาว
ญ่ีปุ่ น มีสถานท่ีท่องเที่ยวเด่นๆ ใหช้มหลายแห่ง ไม่ว่าจะ
เป็นถนนการคา้ในสมยัโบราณ รวมไปถึงหอระฆงัประจ า
เมือง และศาลเจา้เก่าๆ อีกมากมาย ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิ  
งเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง ณ ตรอกลูกกวาด (CANDY 

ALLEY) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิงที่รา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนม
พืน้เมื  อง เช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อ



 

 

ตรอกลกูกวาด หรือ ตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนีย้งัมีขายคารนิโดะ (KARINTO) คุ๊กกีพ้ืน้เมืองญ่ีปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมที่
ท าจากถั่วแดงและมนัหวาน และยงัมีของฝากต่างๆ ใหเ้ลือกชอ้ปกันอย่างจุใจ น าท่านเดินทางสู่ เมืองนากาโน่ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
 

ทีพ่ัก   HAKUBA MOUNTAIN RESORT  
 

24 สิงหาคม 2565 
จังหวดันีงาตะ – JOETSU AQUARIUM UMIGATARI (รวมค่าเข้าพิพธิภัณฑ)์ – สวนสาธารณะทะคะดะ –  

ปราสาททะคะดะ – สะพานฮาคูบะ – แม่น ้ามัทสึ– เข้าโรงแรม  
(-/-/-) 

 
อิสระรับประทานอาหารเช้า กลางวันและเยน็ตามอัธยาศัย 

 
น าท่ าน เดิ นทางสู่  นี ง า ต ะ  (Niigata) เ มื อ งแห่ ง
ประวัติศาสตร ์ศิลปะ และสถาปัตยกรรม ที่ใหญ่เป็น
อันดับที่  5  ของประเทศญ่ีปุ่ น  ด้วยขนาดพื ้นที่ที่มี
มากกว่าเมืองหลวงอย่  างกรุงโตเกียวถึง 5.74 เท่า และ
ยงัไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน า้อีกดว้ย เนื่องจากเขต
เมืองนีงาตะนัน้ติดอยู่กับฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าโจเอ็ทสึ อุมิงะตะริ 

( Joetsu Aquarium Umigatari) ใ น เ มื อ ง โ จ เ อ็ ท สึ  
(Joetsu City) ของจงัหวดันีงะตะ (Niigata) ที่เคยโด่งดงั
ในฐานะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าที่สามารถมองเห็นทะเล
ญ่ีปุ่ น  (Sea of Japan) และได้ปิดปรับป รุง ไปเ ป็น
เวลานาน  ในที่สุดก็ได้เวลากลับมาประกาศความ
ยิ่งใหญ่อีกครัง้ภายใตช้ื่อ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้โจเอ็ทสึ อุมิ
กะตะร ิ(Joetsu Aquarium Umigatari) โดย  จะเริ่มเปิด
ใหบ้ริการตัง้แต่วนัที่  26 มิถุนายนนีเ้ป็นตน้ไป ไฮไลตท์ี่
พลาดไม่ไดเ้ลยก็คือฝูงปลาจ านวนมหาศาลที่ว่ายวนอยู่
ในแท็งกน์ า้ขนาดยกัษ์ที่ดเูหมือนกบัอโุมงคใ์ตน้ า้ รวมถึง
การแสดงโชวเ์พนกวินมาเจลลนั (Magellanic penguin) 
และวาฬเบลูกา (Beluga) ที่หาชมไดย้าก และหากวัน
ไหนอากาศดีฟ้าโปร่งจะไดเ้ห็นภาพพระอาทิตยต์กค่อย 
ๆ  จมลงสู่ทะเลญ่ีปุ่ น  (Sea of Japan) จากบริ เวณ
ระเบียงอีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะทะคะ

ดะ (Takada Park) ตัง้อยู่ในเมืองโจเอ็ทสึ (Joetsu City) 
จงัหวดันีงะตะ (Niigata) ภายในสวนสาธารณะเป็นที่ตัง้ของ ปราสาททะคะดะ (Takada Castle) ในช่วงกลางเดือน
เมษายนของทุกปีซากุระจ านวนราว 4,000 ตน้ที่ปลกูไวภ้ายในสวนกวา้งใหญ่แห่งนีจ้ะผลิดอกบานงดงาม และ ภาพ



 

 

ของปราสาทที่ปรากฎอยู่เบือ้งหลังทิวตน้ซากุระที่ผลิบานเต็มที่ช่างดูงดงามสะกดสายตา  การชมซากุระในยาม
กลางวันก็ว่างามแลว้ แต่ซากุระยามค ่าคืนที่สวนนีไ้ดช้ื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ นเลยทีเดียว  ทุกวันหลังพระ
อาทิตยต์กดินไปจนถึงเวลา 21:00 น. สวนแห่งนีจ้ะสว่าง
ไสวไปดว้ยแสงสีนวลตาจากโคมไฟกระดาษจ านวนกว่า 
3,000 ชิน้ และแสงไฟท่ีส่องไปยงัปราสาท แนะน าใหเ้ช่า
เรือพายในคูชัน้ในปราสาทเพื่อชมความงามของซากุระ
จากบนผิวน า้ น าท่านชมดา้นนอก ปราสาท Takada 
ตั้งอยู่ที่ เมือง Joetsu จังหวัด Niigata สร้างขึ ้นเมื่อปี 
1614 โดยท่าน Matsudaira Tadateru บุตรชายล าดบัท่ี 
6 ของท่านโชกนุ Tokukawa Ieyasu ปัจจบุนัตวัปราสาท
หลกัไดถ้กูท าลาย เหลือเพียงอาคารท่ีเก็บรกัษาสมบตัิ รูปทรง 3 ชัน้ ที่ถกูสรา้งขึน้มาใหม่ มีคลูอ้มรอบบรเิวณปราสาท 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานฮาคุบะ เพื่อชมวิว แม่น ้า
มัตทสึ สีฟ้าสดใสสายนีไ้หลลงมาจากหุบเขาหิมะ ฮา
คุบะ ไดเซ็คเค (Hakuba Daisekkei) โดยตรง เป็นทัง้วิว
ที่สวยงามและสถานที่คลายรอ้นในฤดูรอ้น ถา้คุณอยาก
ไดภ้าพวิวแม่น า้มัทสึสวยๆ แนะน าใหข้ึน้ไปบนสะพาน
มัทสึคาวะ (มัทสึคาวะ โอฮาชิ) หรือสพานฮาคุบะ (ฮา
คบุะ โอฮาชิ) จะไดภ้าพท่ีดีที่สดุแน่นอน 
 

ทีพ่ัก   HAKUBA MOUNTAIN RESORT  
 

25 สิงหาคม 2565 
จังหวดันากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – วดัเซนโกจิ – ศาลเจ้าโทงาคชุิ – เข้าโรงแรม  

(-/-/-) 
 

อิสระรับประทานอาหารเช้า กลางวันและเยน็ตามอัธยาศัย 
 

น าท่านเดินทางสู่  สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani 

Monkey Park) ตั้งอยู่ท่ ามกลางหุบเขาจิ โกคุดานิ  
( Jigokudani valley) ใ น จั ง ห วั ด ย า ม า โ น อู จิ  
(Yamanouchi) เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์
มากสดุปังที่ดงัมากๆของที่นี่ก็ว่าไดน้ะคะ แบบว่าพดูถึง
ลิแช่ออนเซนปุ๊ บภาพของที่นี่มันลอยขึน้มาให้  เห็น
ทันใด ถา้อยากไปแช่ออนเซนฟินๆก็เดินทางมาต่อที่นี่
สบายๆเลยล่ะค่ะ เพราะสวนแห่งนีน้ัน้ไม่ไกลจาก Shibu 
Onsen และ Yudanaka Onsen เท่าไรนกั  โดยเป็นน า้พรุอ้นธรรมชาติที่ลิงป่าลงมาอาบน า้ และเป็นท่ีอยู่อาศยัของลิง
หิมะชนิดนีม้าอย่างยาวนาน  
หมายเหต ุ



 

 

-  หา้มจบัหรือใหอ้าหารโดยเด็ดขาด 
-  การชมลิงแช่ออนเซ็นนัน้จะสามารถชมไดห้รือไม่ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและตวัของลิงเนื่องจากลิงที่ลงมาแช่ออน
เซ็นเป็นลิงป่า 
น าท่านเดินทางสู่ วัดเซนโคจิ (Zenkoji Temple) หนึ่ง
ในสถานที่เที่ยวส าคัญของจังหวัดนากาโน่  และเป็น
สถานที่เที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น เพราะ
เป็นวัดพุทธแห่งแรก และเป็นที่ประดิษฐา   นของ
พระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามายังญ่ีปุ่ นอีกดว้ย อาคาร
หลักของวัดเซนโคจินั้นได้รับการจดทะเบียนให้เป็น
สมบตัิของชาติในปี 1953 (สมยัโชวะที่ 28) ส่วน ประตู
ทางเข้าวัดหลัก Sanmon Gate และอาคารเก็บพระ
คมัภีร ์Kyozo ก็กลายเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมที่ส  าคญัและที่นี่เป็นวดัที่มีคุณค่าทางวฒันธรรมอย่างสงู  ส าหรบัวัด
เซนโคจิ ผู้สรา้งคือ โยชิมิสึ ฮอนดะ (Yoshimitsu Honda) ในปี 642 ซึ่งเป็นผู้น าพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้  ณ 
สถานที่ที่เป็นวดัเซนโคจิในปัจจบุนั โดยพระพุทธรูปองคน์ีถ้กูสรา้งขึน้ที่ประเทศอินเดีย ก่อนน ามาประเทศญ่ีปุ่ น ผ่าน
คาลสมทุรเกาหลีในปี 552 เชื่อว่าจะช่วยน าทางแห่งแสงสว่างใหผู้ค้นไปยงัดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา โดยไม่จ ากัด
สถานะ เพศ หรือความเชื่อ น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้า
โทงาคุชิ  เป็นศาลเจ้าชินโต ตั้งอยู่ที่ เมืองโทงาคุชิ  
(Togakushi) จงัหวดันางาโนะ (Nagano) ศาลเจา้ตัง้อยู่
บนเชิงเขาในเขตอุทยานแห่งชาติ Myoko -Togakushi 
Renzan ส าหรบับริเวณของศาลเจา้โทงาคุชิ ประกอบ
ไปดว้ยศาลเจ้าจ านวน 5 แห่งที่รูจ้ักกันในชื่อศาลเจ้า
ตอนล่าง ตอนกลาง และตอนบน ในแต่ละพืน้ที่ห่างกัน
ประมาณ 2 กม. ศาลเจา้โทงาคุชิเชื่อมต่อไปถนนและ
เสน้ทางเดินชมป่า ผูเ้ยี่ยมชมเมื่อมาถึงจะเจอประตโูทรอิิ 
บริเวณศาลเจ้าตอนล่าง มีบันไดทอดย  าวไปจนถึง
บริเวณโถงสวดมนต ์ถัดไปประมาณ 2 กิโลเมตรจะเจอ
ศาลเจา้ตอนกลาง บรเิวณนีม้ีรา้นคา้ รา้นอหารไวบ้รกิาร
นักท่องเที่ยว พรอ้มศาลเจ้าที่มีศาลาสวดมนตพ์รอ้ม
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ มีตน้ไมศ้กัดิ์สิทธ์ิท่ีมีอายกุว่า 800 
ปี 
 

ทีพ่ัก   HAKUBA MOUNTAIN RESORT  
 
 
 
 
 

 



 

 

26 สิงหาคม 2565 
จังหวดัมัตสึโมโต้ – คามิโคจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) – เมืองนาริตะ – เข้าโรงแรม 

(B/-/-) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
 

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอธัยาศัย 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่
เป็นอนัดบัสองของจงัหวดันากาโน่ น าท่านเดินทางสู่ คา
มิโคจิ (Kamikochi) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ทิวทศันภ์ูเขาที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น 
ตัง้อยู่ทางตอนเหนือข  องเทือกเขาแอลป์(Japan Alps) 
จงัหวดันากาโน่ ซึ่งเปิดใหบ้ริการเฉพาะช่วงกลาง/ปลาย
เดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  
ก่อนจะปิดใหบ้ริการในช่วงฤดูหนาว คามิโคจิมีลกัษณะ
เป็นที่ราบสงูยาวไปตามแม่น า้อาซุสะ (Azusa River Valley) มีระยะทางยาว 15 กิโลเมตร ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับ
การเดินเล่นสบายๆ ไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่าน
เก็บภาพประทับใจดา้นหนา้ ปราสาทมัตซึโมโต้ มีชื่อ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ปราสาทอีกา เนื่องจากผนัง
ปราสาทมีสีด า และปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กาง
ออกเหมือนปีกนก ส  รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคา
ว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองใน
อดีต ปัจจุบนัหลงัจากไดร้บัการจดัตัง้เป็นสมบตัิประจ า
ชาติญ่ีปุ่ นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับรวบรวม
ข้อมูลประวัติศาสตรข์องญ่ีปุ่ นและประวัติศาสตรข์อง 
จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญ่ีปุ่ น ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง
นาริตะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
 

ทีพ่ัก   ANA CROWNE PLAZA NARITA 
 

27 สิงหาคม 2565 
สนามบนินาริตะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

(B/-/-) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ  
09.15 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ 601 

14.00 น.  เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

....................................................................... 



 

 

หมายเหตุ :  **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาและรายการเดินทางตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, ภัยธรรมชาติ, การเมือง, การประท้วง, การจราจร, การยกเลิกหรือเลื่อนของสายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ซ่ึงจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยให้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 
เท่าน้ัน อีกทัง้ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิน้สุดสมบูรณ ์
 
 

ใบเสนออัตรำค่ำบริกำรทัวร์ท่องเทีย่ว ณ ประเทศญี่ปุ่น (ฮำคุบะ - โตเกียว) 6 วัน 4 คืน 
 

 วนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 
            บริษัท ยูนิไทยทริป จ ากัด ขอน าเสนอค่าใชจ้่ายและค่าบริการ การเดินทางส าหรบัท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ น (ฮาคุบะ - โตเกียว) 6 
วนั 4 คืน เดินทางระหว่างเดือน 22 – 27 สิงหาคม 2565 จ านวนผูเ้ดินทางอย่างนอ้ยผูใ้หญ่และเด็ก 8 ท่าน ขึน้ไปดงัมีรายละเอียดดงันี ้
 
อัตราค่าบริการ: 

***อตัราดงักล่าวเป็นการค านวณตน้ทนุ โดยคิดค านวณจากผูเ้ดินทางอย่างนอ้ยผูใ้หญ่และเด็ก 8 ท่าน อีกทัง้ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง
เนื่องจากจ านวนผูเ้ดินทางที่ไดร้ะบไุว ้ 
 
อัตราดังกล่าวประกอบด้วย  

•    มคัคเุทศกบ์รรยายไทยผูช้  านาญเสน้ทางคอยดแูลตลอดการเดินทาง เดินทางจากประเทศ  

•    เจา้หนา้ที่บรษิัทฯ อ านวยความสะดวกที่สนามบินสวุรรณภมูิ  

•    ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 

•    วีซ่าท่องเที่ยวญ่ีปุ่ น (Single Visit) 

•    ค่ารถปรบัอากาศตลอดการเดินทางที่ระบ ุ 

•    ค่าที่พักโรงแรมมาตรฐานตามที่ระบุในรายการ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน) หากท่านที่ตอ้งการหอ้งพักเดี่ยวช าระเพิ่มตาม

รายการ 

•    ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ

500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 

อัตราดังกล่าวไม่รวม  

รูปแบบการเข้าพักส าหรับโรงแรม ราคา / ท่าน  

ค่าทัวร ์ผู้ใหญ่และเด็ก พักห้องละ 2 ท่าน / 3 ท่าน ราคาท่านละ 62,000 

พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 12,500 



 

 

•    ค่าบตัรโดยสารของสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ที่นั่งชัน้ประหยดั เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะตามเสน้ทางตามรายการ รวมค่า

สนามบินทุกแห่งที่มี ภาษีน า้มนั และค่าประกันวินาศภยัตามระเบียบสายการบิน ซึ่งเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัที่เสนอราคา 5 สิงหาคม 

2565 ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคา ***หากอตัราดงักล่าวนีม้ีการเปล่ียนแปลง ณ วนัออกบตัรโดยสาร โดยเป็นอตัราที่สาย

การบินเรียกเก็บตามจรงิ***   

•    ค่าใช้จ่ายส าหรับการตรวจโควิด ทัง้ RT-PCR และ ATK 

•    มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

•    หวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากประเทศไทย 

•    ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

•    ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ  

•    ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

•    ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

•    ส าหรบัราคานีบ้รษิัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 

•    สายการบินอาจมีการเรียกเก็บภาษีน า้มนัเพิ่มเติมอีก!!!!! 

 

เงือ่นไขการจองทัวรแ์ละการช าระเงนิ  

•    กรุณายืนยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ านวน ...... บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากยืนยนัการเดินทาง หรือก่อนหนา้นัน้ขึน้อยู่กบั
ทางบรษิัท และขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวนัหยดุต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเรว็กว่าปกติ 

•    ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ บรษิัท ฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัหรือก่อนหนา้นัน้โดยขีน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท่าน

เดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวนัหยดุต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกว่าปกติ โดยท่านช าระเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเป็น

เช็คเงินสด (Cashier cheque) ในนามบรษิัท ยนูิไทยทรปิ จ ากดั 

 

 

 

เงือ่นไขเกี่ยวกับการยกเลิก 

•    หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยขึน้อยู่กับช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง 

หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่อเนื่อง 

•    หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกว่าวนั ดงักล่าว เนื่องจากทางบรษิัท ฯ มีค่าใชจ้่ายที่ไดช้ าระล่วงหนา้ไปแลว้จ านวนมาก  

•    ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินทัง้หมด หรือบางส่วนตามที่เกิดค่าใชจ้่ายขึน้จรงิ   



 

 

**กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด** 

 

หมายเหตุ  

•    บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการ กรณีจ านวนผูเ้ดินทางต ่า

กว่าขัน้ต ่าที่ระบใุนเอกสาร  

•    รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

•    ราคานีค้  านวณจากตน้ทนุ ของค่าใชจ้่ายส าหรบัท่องเที่ยว และโรงแรมตามราคาปัจจบุนั หากราคาปรบัสงูขึน้ บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรบัราคาตามสถานการณด์งักล่าว 

•    บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จาก

อบุตัิเหตตุ่างๆ 

•    หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไว้

แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้รกิารนัน้ท่ีทางทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีก่อนยนืยนัการเดินทาง  

•    กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ์ื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้

ส าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

•    มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

•    บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่กอง

ตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณาแลว้ 


