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JXJ15 COOl COOL HOKKAIDO SAPPORO HAKODATE!! 

เที่ยวญีปุ่น่... ฮอกไกโด ซปัโปโร ฮาโกดาเตะ 6วนั 4คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X น้า้หนกักระเปา๋ 20 Kg. Carry on 7 Kg. 

ทีพ่กั ออนเซน็ 1 คนื ฮาโกดาเตะ 1 คนื  ซปัโปโร 2 คนื 
พิเศษ ปิง้ยา่ง Yakiniku และ เมนขูาปู ยอดนยิมของญีปุ่น่!! 

โนโบรเิบทส ึ ชมแหล่งต้นก้าเนิดน้้าพุร้อนออนเซ็นที่ หุบเขานรกจิโกคุดานิ   
โทยะ ชมววิทะเลสาบโทยะที่จุดชมวิว Silo Observatory  เที่ยวฟาร์มหมสีีน้้าตาล  
ฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้า Mt. Hakodate Ropeway ขึ้นจุดชมววิที่สวยติดอันดับ 3 ของโลก หอคอยโกเรียวคาคุ ถา่ยรูปสุดชิค! ทีเ่นินชม

วิวฮาจิมันซากะ และ ท่าเรือและโกดังอิฐแดง ชมโบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์ และ ชิมของอร่อยที่ ตลาดปลาฮาโกดาเตะอาไซจิ 
โอตาร ุ เที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ ซื้อของที่ระลึกที ่ร้านเครื่องแก้วโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  
ซปัโปโร   เดินเล่นทีส่วนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร ที่ท้าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  

  ช้อปปิ้งที่ โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ ตลาดปลาโจไก ย่านทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอาท์เล็ท  
 



 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ620     BKK-CTS    02.05-10.40 น.  
RETURN:          XJ621      CTS-BKK    11.55-17.50 น. 
 

 

23.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 
AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า  

 
 
 
02.05 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวม

ค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ้าหน่าย(  
10.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวก
ในการนัดหมาย( น้าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรส้าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหาร
สด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมีโทษจับและปรับ น้าท่านเดินทางสู่  เมืองโนโบ
ริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่ง
หนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่
งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้,ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลม

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท( 

ราคาเด็ก  
(บาท( 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพิ่ม 

(บาท( 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

05-10 ธันวาคม 65 39,888  
 

เด็กราคาเทา่ผู้ใหญ ่
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท( 

6,500 34  

12-17 ธันวาคม 65 37,888 6,500 34  

19-24 ธันวาคม 65 38,888 6,500 34  

26-31 ธันวาคม 65 45,888 6,500 34  

02-07  มกราคม 66 45,888 6,500 34  

09-14 มกราคม 66 38,888 6,500 34  

16-21 มกราคม 66 38,888 6,500 34  

23-28 มกราคม 66 38,888 6,500 34  

ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ประเทศญ่ีปุ่น( 2,000 บาท 

วันทีห่นึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันทีส่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิทา่อากาศยานนิวชิโตะเซะ-เมอืงโนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกคุดาน-ิจุดชมวิว Silo 
Observatory ชมวิวทะเลสาบโทยะ                       อาหาร เที่ยง,เยน็ 



รูปร่างแปลกตามากมาย จากนั้นน้าท่านชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึง
ก่อให้เกิดน้้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ น้้าร้อนในล้าธารของหุบเขา
แห่งนี้มีแร่ธาตุก้ามะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้าของย่านบ่อน้้าร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน้้าพุร้อนพุ่งขึ้นมา
ตลอดเวลา ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 
  จ า ก นั้ น พ า ทุ ก ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป ที่  จุ ด ช ม วิ ว  Silo 

Observatory เป็นจุดชมวิวที่ให้ท่านได้สัมผัสความกว้าง
ใหญ่ของทัศนียภาพ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ 
(Toyako) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโป
โร เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งใน
จุดท่องเที่ยวที่มีความส้าคัญ โดยเป็นทะเลสาบรูป
วงกลมที่มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดย
เกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่ผ่านมา นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็นเกาะนาคาจิมะ 
เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์
ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม 
การอาบน้้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น้้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่าน
ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่าน้้าแร่ธรรมชาติ
นี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึง
เครียดได้พร้อมบ้ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Toya Hanabi Onsen ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)  
 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปเข้าชม ฟาร์มหมีสีน้้าตาล 

หมีสีน้้าตาล หรือเรียกว่า ฮิกุมะ เป็นสัตว์สายพันธ์ใหญ่ 
ระดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศน์ ปัจจุบันก็
ยังมีอยู่จริงๆ ในป่าของญ่ีปุ่น และมีมากในฮอกไกโด ว่า
กันว่ามีประมาณ 2,000 กว่าตัว หมีสายพัน์นี้ยังเป็น
สัตว์ที่ชาวไอนุ ชนพื้นเมืองของฮอกไกโด นับถือเป็น
หนึ่งใน พระเจ้าอีก โดยชาวไอนุให้ความส้าคัญกับหมีสี
น้้าตาลมาก ถึงขนาดมีการจัดพิธีส่งวิญญาณให้มัน
เมื่อถูกฆ่าอีกด้วย ฟาร์มนี้มีหมีกว่า 100 ตัว ถือเป็นที่
แรกๆ ในการสร้างฟาร์มเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมัน 
จากนั้นพาทุกท่านไปถ่ายภาพที่ หอคอยโกเรียวคาคุ 
(Goryokaku Tower) มีความสูง 90 เมตร หากนับรวม
สายล่อฟ้าด้วย จะเป็น 107 เมตร เป็นหอคอยรูปทรง
ดาวแฉกห้าเหลี่ยม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ สร้างขึ้นเมื่อปี 
2006 เนื่องจากมีปืนประจ้าอยู่ ในทิศต่างๆท้าให้มี
ลักษณะคล้ายรูปดาว ในปี ผู้ส้าเร็จราชการคนก่อน ได้
ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นฐานทัพ แต่หลังจากนั้นในปี 1914 ได้เปิดให้เป็นสวนสาธารณะซึ่งเป็นสวนที่ชาวเมืองนิยมมา
พักผ่อนกันในปัจจุบัน  

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
ถ่ายภาพด้านหน้า โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์  
Trappistine Convent สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1898 โดยแม่ชี
ทั้ง 8 คนที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนา ต่อมาในปี 1925 
โบสถ์แห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้และหลังจากนั้นอีก 2 ปีก็ได้มี
การบูรณะขึ้นมาใหม่ ตัวตึกเป็นอาคารที่สร้างจากอิฐ
แดงทั้งหลังรูปทรงคล้ายกับปราสาทของยุโรป เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสค์และโกธิคผสมผสานกัน 
ที่ โบสถ์แห่งนี้สามารถเที่ยวชมได้  เฉพาะภายนอก
เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าชมภายในโบสถ์ ด้านในมีแม่ชี
อยู่ประมาณ 60 คน และที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์และร้านขาย
ของที่ระลึกเล็กๆตั้งอยู่ ขนมและคุกกี้ของที่นี่รสชาติ
อร่อยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อบโดยเหล่าแม่ชีที่อยู่ประจ้าในโบสถ์แห่งนี้ นอกจากคุกกี้แล้วก็ยังมีของระลึกอย่างไม้
กางเขนให้ เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย พาทุกท่านแวะถ่ายภาพกับ เนินชมวิวฮาจิมันซากะ 
Hachimanzaka จะเป็นเนินเขาที่ลาดตัวลงไปจนถึงทะเล หากยีนจากที่จุดนี้จะเป็นแนวต้นไม้สองข้างทางยาว
ตลอดแนว และเบื้องหน้าจะเป็นวิวของท่าเรือฮาโกดาเตะ,ท้องทะเลและภูเขา เนื่องจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจึงท้าให้
เป็นหนึ่งในจุดที่นิยมใช้เป็นสถานที่ถ่ายท้าภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ จากนั้นพาทุกท่านไปที่ Kanemori Red 
Brick Warehouse หรือ ท่าเรือและโกดังอิฐแดง เมืองฮาโกดาเตะ สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่ง
นี้เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ ภายหลังโกดังจ้านวน 5 หลังถูก

วันทีส่าม             ฟาร์มหมสีีน ้าตาล-หอคอยโกเรียวคาคุ-โบสถ์คาทอลกิแทรพพิซไทน์-เนนิชมวิวฮาจมินัซากะ-ทา่เรือและโกดังอิฐแดง 
             นั่งกระเช้า Mt. Hakodate Ropeway ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ      อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็
  



ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ ด้านที่หันออกทะเลจะเขียนป้ายตัวโตๆ ว่า 
BAY จัดเป็นย่านช้อปปิ้งที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม ทุกท่านสามารถนั่งกินกาแฟหรือทานอาหารก็มีหลายร้าน
ให้เลือก พาทุกท่านขึ้นไปชมวิวบน ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate)  โดย กระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ (Mt. 
Hakodate Ropeway) ภูเขาแห่งนี้มีความสูง 334 เมตร เป็นจุดชมวิวที่ติดอันดับ 3 ของโลก รองจากฮ่องกงและ
อิตาลี และเมื่อขึ้นไปด้านบน ยังมีร้านค้าหลากหลายร้าน ไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟ ร้านจ้าหน่ายของที่ระลึก และ
ร้านอาหารเปิดให้บริการ อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพหรือได้ดื่มกาแฟ ทานอาหารท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
แห่งนี้  
(ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นในกรณีอากาศไม่เอื้ออ้านวยหรือทางขึ้นปิด โดยเปลี่ยนไปเที่ยวที่ ศาลาประชาคมเก่าของฮาโก
ดาเตะ Kyuu hakodateku koukaidou แทน เป็นอาคารแห่งนี้มีชื่อเสียงและมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ในฮา
โกดาเตะที่ถูกก้าหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญของเมือง(  

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)   
ที่พัก: Yunokawa Kanko Hotel Shoen ระดับใกล้เคียงกัน 3*  

 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 
 พาทุกท่านช้อปปิ้งที่  ตลาดปลาฮาโกดาเตะอาไซจิ  

Hakodate Asaichi market เป็นตลาดขายอาหารที่โด่ง
ดังในหมู่นักท่องเที่ยว เนื่องจากเมืองฮาโกดาเตะ เป็นเมือง
ส้าคัญแห่งหนึ่งของฮอกไกโดเพราะติดทะเล ตลาดแห่งนี้
จึงถูกเรียกว่าเป็น “ห้องครัวของฮะโกดาเตะ” เป็นแหล่ง
รวบรวมวัตถุดิบจากทั่วประเทศ มีร้านค้าจ้าหน่ายของกิน
กว่า 250 ร้านจากฮาโกดาเตะและฮอกไกโด เช่นอาหาร
ทะเลสดใหม่, ผัก, ผลไม้, ขนมหวานและอาหารทะเลแปรรูป  

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  

วันทีส่ี่       ตลาดปลาฮาโกดาเตะอาไซจิ -คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ-เคร่ืองแก้วโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี-ย่านทานกุิโคจิ 
              อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็ 



จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ 
คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วย
ความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคง
ความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือ
เล็กล้าเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่
ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึง
เปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึก
เก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้  จึงถูกดัดแปลงเป็น
ร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ น้าท่านเที่ยวชม 
ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งท้าเครื่องแก้วที่มี  ชื่อเสียง
ที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลก
ของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และ
ยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ 
เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการท้าเครื่องแก้วต่างๆ  และ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum 
ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่
แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี 
(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท้าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึง
ท่านยังสามารถเลือกท้ากล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ท้ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่าน
ชื่นชอบด้วยตัวท่าน พาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ ย่านทานุกิโคจิ ย่านช้อปปิ้งในร่มยาวประมาณ1กิโลเมตรถูกแบ่งเป็น 7 
ส่วนหรือ 7 บล็อค สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน อาหาร ยา เสื้อผ้า รองเท้า ABC 
Mart นอกจากสถานที่แห่งนี้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปปิ้งแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ 
จะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่น เพื่อนัดไปปาร์ตี้สังสรรค์กันต่อยามดึก  เป็นย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่
ที่สุดในภาคเหนือของญ่ีปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะ น้าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฮอก
ไกโด และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญ่ีปุ่นตามความหนาแน่นของจ้านวนประชากร ซัปโปโรแบ่งออกเป็น 10 
เขตที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย  

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)  ปิ้งย่าง yakiniku + ขาปูทาราบะและขาปูซูไวคานิ เสิร์ฟพร้อม Soft drink 
ที่พัก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโด
ริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโป
โร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทาง
ทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็น
เสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่ เต็มไป
ด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลาย
สายพันธุ์ นอกจากจะได้ดื่มด่้ากับความ
รื่นรื่นในสวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพื่อเป็นจุดแบ่ง
เขต ระหว่างด้านเหนือซึ่งเป็นส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งได้
กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนส้าหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส้าหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้า หอนาฬิกา 
Sapporo Clock (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน( หอ
นาฬิกาโบราณประจ้าเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์
มาร์คส้าคัญของมือง แค่ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึง
ความเก่าแก่ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลเวลา 
เพราะที่นี่เป็นสิ่งก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุด
ของเมืองซัปโปโรด้วย ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกา
โบราณที่ยังท้าหน้าที่คอยบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง 
พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมงยามเพื่อ
บอกเวลา อาคารหลังนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่
มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่
นิยมในอเมริกากลางและอเมริกาตะวันตกในช่วงยุค
บุกเบิก๖ ถ่ายภาพด้านหน้า ที่ท้าการรัฐบาลเก่าฮอกไก
โด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญ่ีปุ่นแปลว่า 
อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารใน
สไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคาร
ท้าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจ้านวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมี
ทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะ
ใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย และพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ JTC Hokkaido แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมี
ชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญ่ีปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีมต่างๆ เป็น

วันทีห่้า       สวนสาธารณะโอโดริ-หอนาฬิกา Sapporo Clock-ทีท่ าการรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด-JTC Hokkaido แหล่งชอ้ปปลอดภาษี- 
       ตลาดปลาโจไกอิจิบะ-โรงงานชอ็กโกแลตฮอกไกโด-มิตซุยเอาท์เลท็      อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็ 



ต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก ของขึ้นชื่อของที่นี้ก็คือ โฟมล้างหน้าถ่านภูเขาไฟฟูจิ ของขึ้นชื่อของ
ประเทศญีปุ่นที่นักท่องเที่ยวส่วนมากมักซื้อเป็นของฝาก ท้าจากถ่านหินเข้มของจากภูเขาไฟญ่ีปุ่น ผสมด้วย สาเก
,ลูกพลับ และ ไฮยารูลอน ช่วยขจัดสิ่งสกปรกและรักษาปัญหาผิว สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย และ 
อาหารเสริมของดอกเตอร์โนกุจิ ผู้ปรากฎอยู่บนธนบัตร 1,000 เยน ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2000 ประเทศญ่ีปุ่นมักน้าภาพ
บุคคลส้าคัญพิมพ์ลงบนหน้าธนบัตร ซึ่ง ดร.โนกุจิ ฮิเดโยะ เป็นนักวิจัยแบคทีเรียชาวญ่ีปุ่น คิดค้นยารักษาโรคมาย 
นท้ายสุดได้อุทิศตนเพื่อวิจัยโรคร้ายต่าง ๆ จนวาระสุดท้ายของชีวิต ท้าใหอาหารเสริมของเขาเป็นที่ยอมรับและมี
ชื่อเสียงมาก   

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ Jyogai 
Ichiba เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร 
เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปด้วยของฝากขึ้นชื่อ
ของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่าน
สามารถลองรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆที่ร้านใน
ราคาที่ไม่แพงสั่งตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโดและ
ท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ที่นี่ 
จากนั้นพาทุกท่านไปทีแวะถ่ายภาพด้านนอก และช้อป
ปิ้งของขึ้นชื่อฮอกไกโดที่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อ
ดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลต
หวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกซื้ออีกมากมาย โดย
สถานที่นี้มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกด้านหน้าและ
ถ่ายภาพตามมุมสวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์
ดั ง ร ะ ดั บ โ ล ก  แ ล ะ แ บ ร น ด์ ญ่ี ปุ่ น  อ า ทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้ อกระ เป๋ า ไฮ ไซ  BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือ



เลือกซื้อสินค้าส้าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย และภายใน
ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส้าหรับให้ท่านได้นั่งผ่อนคลาย 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)  
                    ที่พัก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*  

    ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 

 

เช้า        รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่12(  
   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

11.55 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621 
                     (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ้าหน่าย ( 
17.50 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน 
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

ประกาศส้าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่ายช้าระขาด 
และผู้จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น(  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่
ท่าน 

ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65( ส้าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่
เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 

🔵กลุ่มสีน้้าเงิน (เสี่ยงต่้า( ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ้าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง
สามารถท้า VDO call ได้และแชทได้ ต้องท้าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญ่ีปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสี
เหลืองเมื่ออัพโหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

วันทีห่ก          ท่าอากาศยานนิวชโิตะเซะ-ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                                                            อาหาร เชา้ 

  



การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส้าหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก้าหนด
ของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated 
Certificate) 

► เอกสารที่ต้องท้าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน(  
2. วีซ่าญี่ปุ่น  
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทด้าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้ 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้นขาว 1รูป 
- ส้าเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ้าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม เท่านั้น(,ใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ้าเป็น( 
- ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า( 
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร( 
- หนังสือรับรองการท้างาน ระบุต้าแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ( ส้าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท้างานของบิดา-มารดาด้วย( 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อน้าใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทด้าเนินการให้( (ส่งส้าเนาพาส+E-
Mail ผู้เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ้้ากัน( ให้ทางบริษัทฯ( 
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ( 

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญ่ีปุ่น 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ้านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ้านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ( โดยทาง
บริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  
- กรุณาช้าระค่ามัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารช้าระมัดจ้าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ้าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ้าเป็นต้องช้าระค่าทัวร์ส่วน
ที่เหลือตามที่บริษัทก้าหนดแจ้งเท่านั้น 



**ส้าคัญ** ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ้านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3หน้า( **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช้าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี( 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้านวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี( 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้(  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน( อาจจ้าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักใน

เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน้้าหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระ
เกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้้าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อม
ช้าระค่าน้้าหนัก** 
ซื้อน้้าหนักเพิ่ม 5 กก. ช้าระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ช้าระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม20กก. ช้าระเพิ่ม 3,500 บาท  
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินก้าหนด 

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( ส้าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป( โดยแผน
ประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และ
ลูกค้าต้องท้าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะ
ไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงิน
คุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท้าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน้า
เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไข



ความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน( 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท้าการขาย

โปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลูกค้าน้าส่งEMSให้กับทางบริษัท( 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,600 บาท/ท่าน ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

และน้้าใจจากท่าน 
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ   

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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