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JTG01 HOKKAIDO SAPPORO HAKODATE TOYA OTARU 

เทีย่วญีปุ่่ น... ฮอกไกโด ซปัโปโร ฮาโกดาเตะ โทยะ โอตาร ุ6วนั 4
คนื 

ทีพ่กั ออนเซ็น 1 คนื ฮาโกดาเตะ 1 คนื  ซปัโปโร 2 คนื 
พเิศษ ป้ิงยา่ง Yakiniku และ เมนูขาป ูยอดนยิมของญีปุ่่ น!! 

 
โนโบริเบทสึ  ชมแหล่งต้นก้ำเนิดน ้ำพุร้อนออนเซ็นที่ หุบเขำนรกจิโกคุดำนิ   
โทยะ เช็คอิน ทะเลสำบโทยะที่จุดชมวิว Silo Observatory  เที่ยวชมฟำร์มหมีสีน ้ำตำล  
ฮำโกดำเตะ สัมผัสกำรนั่งกระเช้ำขึ นจุดชมวิว Mt. Hakodate Ropeway และ ชมวิวที่ หอคอยโกเรียวคำคุ  
 ถ่ำยรูปไฮไลท์ ที่เนินชมวิวฮำจิมันซำกะ และ ท่ำเรือและโกดังอิฐแดง ชมโบสถ์คำทอลิกแทรพพิซไทน์  
โอตำรุ เที่ยวชม คลองสำยวัฒนธรรมโอตำรุ ซื อของที่ระลึกที่ ร้ำนเครื่องแก้วโอตำรุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  



ซัปโปโร   เดินเล่นที่สวนสำธำรณะโอโดริ ถ่ำยภำพกับหอนำฬิกำซัปโปโร และ ที่ท้ำกำรรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด 
  ตะลุยหิมะทีล่ำนสกีรีสอร์ทเทเนะ Teine Ski Resort  ช้อปปิ้งโรงงำนช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ  
  
เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS  
น ำ้หนกัสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ 
(บำท) 

รำคำเด็ก 
(บำท) 

เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ที่นั่ง หมำยเหตุ 

12-17 มกรำคม 2566 54,888  
ไม่มีรำคำเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
รำคำ 8,900 บำท) 

52,388 8,500 25  
19-24 มกรำคม 2566 54,888 52,388 8,500 25  

25-30 มกรำคม 2566 54,888 52,388 8,500 25  

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:  TG670     BKK-CTS    23.55-08.20 น.  
RETURN:          TG671      CTS-BKK    10.00-15.50 น. 
 
  
21.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศขำออก ชั น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบิน 

THAI AIRWAYS (TG) มีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯคอยอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและติดแท็กกระเป๋ำ  
23.55 น. ออกเดินทำงออกสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สำยกำรบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG670 (ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำอำหำร

บนเครื่อง บนเครื่องมีจ้ำหน่ำย)  
 
 
 
08.20 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณำ

ปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่น เพื่อควำมสะดวก
ในกำรนัดหมำย) น้ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและ
ศุลกำกรส้ำคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น้ำอำหำร
สด จ้ำพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำ
ฝืนจะมีโทษจับและปรับ  น้ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองโนโบ
ริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียงแห่ง
หนึ่งของเกำะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชำติที่
งดงำมไม่ว่ำจะเป็นต้นไม้,ทะเลสำบ,หนองบึงและแหลม
รูปร่ำงแปลกตำมำกมำย จำกนั นน้ำท่ำนชม หุบเขำนรก
จิโกคุดำนิ (Jigokudani) เกิดจำกภูเขำไฟซึ่งยังไม่ดับจึง
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด น ้ ำพุ ร้ อ น แ ล ะ บ่ อ โ คลน เ ดื อ ดอั น เ ป็ น
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่ยังคงอยู่ น ้ำร้อนในล้ำ

วนัทีห่น่ึง         ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานนิวชโิตะเซะ-เมืองโนโบรเิบทส-ึหบุเขานรกจโิกคดุานิ-จุดชมววิ Silo Observatory ชมววิทะเลสาบโทยะ 
                                                                             อาหาร เทีย่ง, เย็น 



ธำรของหุบเขำแห่งนี มีแร่ธำตุก้ำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน ้ำของย่ำนบ่อน ้ำร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจำกน ้ำพุร้อน
พุ่งขึ นมำตลอดเวลำ ให้ท่ำนถ่ำยภำพตำมอัธยำศัย  

เที่ยง รับประทำนอำหำรเที่ยง (มื อที่1) 
 จำกนั นพำทุกท่ำนเดินทำงไปที่ จุดชมวิว Silo Observatory เป็นจุดชมวิวที่ให้ท่ำนได้สัมผัสควำมกว้ำงใหญ่ของ

ทัศนียภำพ ทะเลสำบโทยะ หรือ โทยะโกะ (Toyako) ตั งอยู่ระหว่ำงเส้นทำงของฮำโกดำเตะและซัปโปโร เป็นทะเลสำบ
ปล่องภูเขำไฟขนำดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มี
ควำมส้ำคัญ โดยเป็นทะเลสำบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวง
ยำวประมำณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจำกกำรระเบิดตัว
ของภูเขำไฟเมื่อหลำยแสนปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกตัว
ทะเลสำบแล้ว ยังมองเห็นเกำะนำคำจิมะ เขำอุสุ เขำโชวะ
ชินซัง ย่ำนโทยะโกะออนเซ็นและปำกปล่องภูเขำไฟนิชิยำ
มะ นอกจำกนี ยังสำมำรถมองเห็นเขำโยเทย์ซึ่งได้รับกำร
ขนำนนำมว่ำเป็นภูเขำฟูจิแห่งเอโซะทำงทิศตะวันตก  
อิสระให้ท่ำนได้พักผ่อนและถ่ำยภำพตำมอัธยำศัย  

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น (มื อที่2)  
ที่พัก: Hotel in Toya Sun palace ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท้ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 3-5 วันก่อนเดินทำง 
 
 
 

 
เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที่3)  
 จำกนั นพำทุกท่ำนเดินทำงไปเข้ำชม ฟำร์มหมีสีน ้ำตำล 

หมีสีน ้ำตำล หรือเรียกว่ำ ฮิกุมะ เป็นสัตว์สำยพันธ์ใหญ่ 
ระดับสูงสุดในห่วงโซ่อำหำรของระบบนิเวศน์ ปัจจุบันก็ยัง
มีอยู่จริงๆ ในป่ำของญ่ีปุ่น และมีมำกในฮอกไกโด ว่ำกัน
ว่ำมีประมำณ 2,000 กว่ำตัว หมีสำยพัน์นี ยังเป็นสัตว์ที่
ชำวไอนุ ชนพื นเมืองของฮอกไกโด นับถือเป็นหนึ่งใน พระ
เจ้ำอีก โดยชำวไอนุให้ควำมส้ำคัญกับหมีสีน ้ำตำลมำก 
ถึงขนำดมีกำรจัดพิธีส่งวิญญำณให้มันเมื่อถูกฆ่ำอีก
ด้วย ฟำร์มนี มีหมีกว่ำ 100 ตัว ถือเป็นที่แรกๆ ในกำร
สร้ำงฟำร์มเพื่อศึกษำพฤติกรรมของมัน จำกนั นพำทุก
ท่ำนไปถ่ำยภำพที่  หอคอยโกเรียวคำคุ (Goryokaku 
Tower) มีควำมสูง 90 เมตร หำกนับรวมสำยล่อฟ้ำด้วย 
จะเป็น 107 เมตร เป็นหอคอยรูปทรงดำวแฉกห้ำเหลี่ยม 
ตั งอยู่ทำงทิศใต้ สร้ำงขึ นเมื่อปี 2006 เนื่องจำกมีปืน
ประจ้ำอยู่ในทิศต่ำงๆท้ำให้มีลักษณะคล้ำยรูปดำว ในปี 

วนัทีส่าม          ฟาร์มหมีสีน ้าตาล-หอคอยโกเรียวคาค-ุโบสถ์คาทอลกิแทรพพซิไทน์-เนินชมววิฮาจมินัซากะ-ทา่เรือและโกดงัอฐิแดง 
          นั่งกระเชา้ Mt. Hakodate Ropeway ชมววิภูเขาฮาโกดาเตะ      อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น
  



ผู้ส้ำเร็จรำชกำรคนก่อน ได้ใช้สถำนที่แห่งนี เป็นฐำนทัพ แต่หลังจำกนั นในปี 1914 ได้เปิดให้เป็นสวนสำธำรณะซึ่ง
เป็นสวนที่ชำวเมืองนิยมมำพักผ่อนกันในปัจจุบัน  

เที่ยง       รับประทำนอำหำรเที่ยง (มื อที่4)  
ถ่ำยภำพด้ำนหน้ำ  โบสถ์คำทอลิกแทรพพิซ ไทน์  
Trappistine Convent สร้ำงขึ นตั งแต่ปี 1898 โดยแม่ชี
ทั ง 8 คนที่เดินทำงมำเผยแพร่ศำสนำ ต่อมำในปี 1925 
โบสถ์แห่งนี ได้ถูกไฟไหม้และหลังจำกนั นอีก 2 ปีก็ได้มีกำร
บูรณะขึ นมำใหม่ ตัวตึกเป็นอำคำรที่สร้ำงจำกอิฐแดงทั ง
ห ลั ง รู ป ท ร ง คล้ ำ ย กั บ ป ร ำ ส ำ ท ขอ ง ยุ โ ร ป  เ ป็ น
สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสค์และโกธิคผสมผสำนกัน ที่
โบสถ์แห่งนี สำมำรถเที่ยวชมได้ เฉพำะภำยนอกเท่ำนั น ไม่
อนุญำตให้เข้ำชมภำยในโบสถ์ ด้ำนในมีแม่ชีอยู่ประมำณ 
60 คน และที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์และร้ำนขำยของที่ระลึก
เล็กๆตั งอยู่ ขนมและคุกกี ของที่นี่รสชำติอร่อยมีชื่อเสียง
เป็นอย่ำงมำก อบโดยเหล่ำแม่ชีที่อยู่ประจ้ำในโบสถ์แห่งนี  
นอกจำกคุกกี แล้วก็ยังมีของระลึกอย่ำงไม้กำงเขนให้เลือก
ซื อกลับไปเป็นของฝำกอีกด้วย พำทุกท่ำนแวะถ่ำยภำพ
กับ เนินชมวิวฮำจิมันซำกะ Hachimanzaka จะเป็นเนิน
เขำที่ลำดตัวลงไปจนถึงทะเล หำกยีนจำกที่จุดนี จะเป็น
แนวต้นไม้สองข้ำงทำงยำวตลอดแนว และเบื องหน้ำจะเป็นวิวของท่ำเรือฮำโกดำเตะ,ท้องทะเลและภูเขำ เนื่องจำกวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงำมจึงท้ำให้เป็นหนึ่งในจุดที่นิยมใช้เป็นสถำนที่ถ่ำยท้ำภำพยนตร์และโฆษณำต่ำงๆ จำกนั นพำทุก
ท่ำนไปที่ Kanemori Red Brick Warehouse หรือ ท่ำเรือและโกดังอิฐแดง เมืองฮำโกดำเตะ สร้ำงตำมแบบ
ตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี เป็นโกดังของพ่อค้ำผู้มั่งคั่งที่สร้ำงเอำไว้เก็บสินค้ำจำกท่ำเรือฮำโกดำเตะ 
ภำยหลังโกดังจ้ำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลำยเป็นร้ำนค้ำของที่ระลึก ร้ำนอำหำร โรงเบียร์ และอื่นๆ ด้ำนที่หัน
ออกทะเลจะเขียนป้ำยตัวโตๆ ว่ำ BAY จัดเป็นย่ำนช้อปปิ้งที่ตกแต่งเอำไว้อย่ำงสวยงำม ทุกท่ำนสำมำรถนั่งกิน
กำแฟหรือทำนอำหำรก็มีหลำยร้ำนให้เลือก พำทุกท่ำนขึ นไปชมวิวบน ภูเขำฮำโกดำเตะ (Mount Hakodate)  โดย 
กระเช้ำภูเขำฮำโกดำเตะ (Mt. Hakodate Ropeway) ภูเขำแห่งนี มีควำมสูง 334 เมตร เป็นจุดชมวิวที่ติดอันดับ 3 
ของโลก รองจำกฮ่องกงและอิตำลี และเมื่อขึ นไปด้ำนบน ยังมีร้ำนค้ำหลำกหลำยร้ำน ไม่ว่ำจะเป็น ร้ำนกำแฟ ร้ำน
จ้ำหน่ำยของที่ระลึก และร้ำนอำหำรเปิดให้บริกำร อิสระให้ทุกท่ำนถ่ำยภำพหรือได้ดื่มกำแฟ ทำนอำหำรท่ำมกลำง
วิวทิวทัศน์อันสวยงำมแห่งนี  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ นในกรณีอำกำศไม่เอื ออ้ำนวยหรือทำงขึ นปิด โดยเปลี่ยนไปเที่ยวที่ 
ศำลำประชำคมเก่ำของฮำโกดำเตะ  Kyuu hakodateku koukaidou แทน เป็นอำคำรแห่งนี มีชื่อเสียงและมี
ควำมส้ำคัญทำงประวัติศำสตร์ในฮำโกดำเตะที่ถูกก้ำหนดให้เป็นทรัพย์สินทำงวัฒนธรรมที่ส้ำคัญของเมือง)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เย็น       รับประทำนอำหำรเย็น (มื อที่5)   
ที่พัก: Yunokawa Kanko Hotel Shoen ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท้ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 3-5 วันก่อนเดินทำง 
 

 

 
เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที่6) 
 พำทุกท่ำนช้อปปิ้งที่ ตลำดปลำฮำโกดำเตะอำไซจิ Hakodate Asaichi market เป็นตลำดขำยอำหำรที่โด่งดังใน

หมู่นักท่องเที่ยว เนื่องจำกเมืองฮำโกดำเตะ เป็นเมืองส้ำคัญแห่งหนึ่งของฮอกไกโดเพรำะติดทะเล ตลำดแห่งนี จึงถูก
เรียกว่ำเป็น “ห้องครัวของฮะโกดำเตะ” เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุดิบจำกทั่วประเทศ มีร้ำนค้ำจ้ำหน่ำยของกินกว่ำ 
250 ร้ำนจำกฮำโกดำเตะและฮอกไกโด เช่นอำหำรทะเลสดใหม่, ผัก, ผลไม้, ขนมหวำนและอำหำรทะเลแปรรูป  

เที่ยง      รับประทำนอำหำรเที่ยง (มื อที่7)  
จำกนั นน้ำท่ำนเดินทำงสู่ คลองสำยวัฒนธรรมโอตำรุ 
คลองสำยวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหำ ด้วยควำม
เป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงควำมเป็น
ญ่ีปุ่นแบบดั งเดิม คลองโอตำรุสร้ำงเพื่อให้เรือเล็กล้ำเลียง
สินค้ำจำกท่ำเรือเอำมำเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตำมริมคลอง 
เมื่อวิทยำกำรเจริญก้ำวหน้ำเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้ำท่ำที่
ใหญ่และขนส่งเข้ำโกดัง ได้ง่ำยขึ น ตึกเก่ำเก็บสินค้ำริม
คลองเหล่ำนี  จึงถูกดัดแปลงเป็นร้ำนอำหำรสไตล์ต่ำงๆ 
และพิพิธภัณฑ์ น้ำท่ำนเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตำรุ 
แหล่งท้ำเครื่องแก้วที่มี  ชื่อเสียงที่สุด ชมควำมสวยงำม
ของแก้วหลำกสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนำกำร แหล่ง
เครื่ อ งแก้ วชื่ อดั งของ โอตำรุ  แล ะยั งมี เครื่ อ ง แก้ ว
หลำกหลำยให้ท่ำนชื่นชม และเลือกซื อได้ เมืองนี มีชื่อเสียง
ในด้ำนกำรท้ำเครื่องแก้วต่ำงๆ  และ พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่ำนได้ท่องไปใน
ดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวำนชวนให้
น่ ำหลงใหล  ด้วยกล่องดนตรี  (MUSIC BOX) อัน
มำกมำยหลำกหลำยและงดงำมที่จะท้ำให้ท่ำนผ่อนคลำยอย่ำงดี  มำกกว่ำ 3,000 แบบ รวมถึงท่ำนยังสำมำรถ
เลือกท้ำกล่องดนตรีแบบที่ท่ำนต้องกำรได้ด้วย อิสระให้ท่ำนได้ท้ำกล่องดนตรีน่ำรักๆในแบบที่ท่ำนชื่นชอบด้วยตัว
ท่ำน พำ น้ำท่ำนเดินทำงสู่ ซัปโปโร เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญ่ีปุ่นตำม
ควำมหนำแน่นของจ้ำนวนประชำกร ซัปโปโรแบ่งออกเป็น 10 เขตที่เต็มไปด้วยสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆมำกมำย  

เย็น       รับประทำนอำหำรเย็น (มื อที่8)  ปิ้งย่ำง yakiniku + ขำปูทำรำบะและขำปูซูไวคำนิ เสิร์ฟพร้อม Soft drink 
ที่พัก: Hotel Excel Tokyu Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท้ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 3-5 วันก่อนเดินทำง 
 

วนัทีส่ี ่         ตลาดปลาฮาโกดาเตะอาไซจ ิ-คลองสายวฒันธรรมโอตารุ-เครือ่งแกว้โอตารุ-พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี-ซปัโปโร 
                                        อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น 



 

 
 
เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที่9) 

พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ สวนสำธำรณะโอโดริ  (Odori 
Park) ตั งอยู่ใจกลำงเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็น
สองฝั่ง คือทำงทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี ก็จะเป็น
เสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยควำมเขียว
ขจีและดอกไม้หลำกหลำยสำยพันธุ์ นอกจำกจะได้ดื่ม
ด่้ำกับควำมรื่นรื่นในสวนแห่งนี แล้วนั น โดยสวนถูก
สร้ำงขึ นในปี ค.ศ. 1871 เพื่อเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่ำง
ด้ำนเหนือซึ่งเป็นส่วนของกำรบริหำรเมือง กับด้ำนใต้
ซึ่งเป็นย่ำนที่อยู่อำศัย และธุรกิจต่ำงๆ สวนแห่งได้
กลำยเป็นพื นที่พักผ่อนส้ำหรับประชำชน และยังเป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส้ำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้ว 
จำกนั นพำทุกท่ำนไปถ่ำยภำพด้ำนหน้ำ หอนำฬิกำ 
Sapporo Clock (ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำเข้ำชมด้ำนใน) หอ
นำฬิกำโบรำณประจ้ำเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์
มำร์คส้ำคัญของมือง แค่ภำยนอกก็แสดงให้เห็นถึง
ควำมเก่ำแก่ขึงขลังที่ผ่ำนยุคสมัยมำหลำยกำลเวลำ 
เพรำะที่นี่เป็นสิ่งก่อสร้ำงสไตล์ตะวันตกที่เก่ำแก่ที่สุด
ของเมืองซัปโปโรด้วย ข้ำงบนยอดตึกยังมีนำฬิกำ
โบรำณที่ยังท้ำหน้ำที่คอยบอกเวลำได้อย่ำงเที่ยงตรง 
พร้อมทั งเสียงระฆังที่ดังกังวำนในทุกๆ ชั่วโมงยำมเพื่อ
บอกเวลำ อำคำรหลังนี มีสถำปัตยกรรมเป็นอำคำรไม้
ที่มีหลังคำสีแดงและผนังสีขำวออกเหลืองในสไตล์บ้ำน
ที่นิยมในอเมริกำกลำงและอเมริกำตะวันตกในช่วงยุค
บุกเบิก ถ่ำยภำพ ด้ำนหน้ำ ที่ท้ำกำรรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภำษำญ่ีปุ่นแปลว่ำ อิฐสี
แดง ก่อสร้ำงเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอำคำรในสไตล์นีโอบำร็อคอเมริกำโดยถอดแบบมำจำกอำคำรท้ำเนียบรัฐบำล
แห่งรัฐแมสซำซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ สร้ำงจำกอิฐจ้ำนวนกว่ำ 2.5 ล้ำนก้อน ศำลำว่ำกำรมีทำงเข้ำด้ำนหน้ำ
และสำมำรถเดินทะลุไปยังถนนอีกสำยที่อยู่ด้ำนหลังได้ ดังนั นจึงเป็นหนึ่งทำงผ่ำนที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทำง
สัญจรภำยในเมือง จะเห็นว่ำมีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลำ อิสระให้ท่ำนได้เก็บภำพควำมประทับใจตำมอัธยำศัย  

เที่ยง     รับประทำนอำหำรเที่ยง (มื อที่10)  

วนัทีห่า้       สวนสาธารณะโอโดร-ิหอนาฬกิา Sapporo Clock-ทีท่ าการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด-ลานสกรีีสอร์ทเทเนะ- 
       โรงงานช็อกโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ                อาหาร เชา้, เทีย่ง 



จำกนั นพำท่ำนไปกับ ลำนสกีรีสอร์ทเทเนะ Teine Ski Resort ถือเป็น
อีกหนี่งในลำนสกีที่มีขนำดใหญ่พอสมควร และเคยถูกใช้เป็นที่จัดกำร
แข่งขันโอลิมปิก หน้ำหนำวในปี 1972 มำก่อน  โดยสกีรีสอร์ทเทเนะ
แห่งนี มีเส้นทำงสกีที่หลำกหลำย มีทั งแบบลำดชันน้อยส้ำหรับมือใหม่ 
เรำจะเห็นนักสกีและนักสโนบอร์ดมือใหม่เยอะเลยทีเดียว โดยมีอำคำร
ที่เรียกว่ำ HIGHLAND SKI CENTER โดยภำยในอำหำรจะมีของ
ขำยมำกมำย รวมถึง ร้ำนค้ำ EZORISU ส้ำหรับขำยอุปกรณ์สกีและ
ร้ำนขำยสินค้ำส้ำหรับซื อเป็นของฝำกให้เลือกอย่ำงหลำกหลำย 
ร้ำนอำหำรหลัก SKADI รองรับ 650 ที่นั่ง บริเวณที่นั่งรับประทำน
ค่อนข้ำงกว้ำงขวำงมำก มีขนม และเครื่องดื่มร้อนเย็นให้บริกำรอย่ำง
ครบถ้วน และอีกส่วนคือ ศูนย์สกีโอลิมเปีย OLYMPIA SKI CENTER 
โดยชั น 3 เป็นชั นหลักที่รวมสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น ร้ำนอำหำร ร้ำนเช่ำอุปกรณ์ และอื่นๆ โดยร้ำนค้ำ
และร้ำนอำหำรส่วนมำกสำมำรถจ่ำยได้ทั งเงินสดและบัตรเครดิต และยังมีโซน KIDS PARK หำกพำเด็กๆมำด้วย 
ค่ำเข้ำลำนโซน kids park 1,100 เยน อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรถ่ำยภำพ หรือ ช้อปปิ้งบริเวณลำนสกีตำม
อัธยำศัย (ค่ำทัวร์รวมค่ำเข้ำลำนสกีรีสอร์ทเทเนะเท่ำนั น ไม่รวมค่ำอำหำร, ค่ำเครื่องดื่ม, ค่ำอุปกรณ์เครื่องเล่น, 
ค่ำลิฟต์ รวมถึงค่ำเข้ำบริเวณโซนต่ำงๆ)  และพำทุกท่ำนไปช้อปปิ้งของขึ นชื่อฮอกไกโดที่ โรงงำนช็อกโกแลตชิโรอิ
โคอิบิโตะ Shiroi koibito park ไปเยือนบ้ำนเกิดคุกกี ของฝำกชื่อดัง ขนมของฝำกยอดฮิตจำกฮอกไกโดนี ผลิตโดย
บริษัท Ishiya คุกกี แผ่นบำงกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวำนละมุน นอกจำกสูตรคลำสสิคนี แล้วยังมีรสชำติ
ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกซื ออีกมำกมำย โดยสถำนที่นี มำเป็นธีมปำร์คที่มำในรูปแบบสวนสนุก
ช็อกโกแลต อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกด้ำนหน้ำและถ่ำยภำพตำมมุมสวยๆมำกมำย (ค่ำทัวร์ไม่รวมกำรเข้ำ
ชมกำรผลิตด้ำนใน)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น      อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย 

ที่พัก: Hotel Excel Tokyu Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท้ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 3-5 วันก่อนเดินทำง 
 
 
 
 



 
 
 
เช้ำ        รับประทำนอำหำรเชำ้ (มื อที่11)  

   เดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนิวชิโตะเซะ เพื่อเตรียมตัวเดินทำงกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
10.00 น.        ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดย สำยกำรบิน THAI AIRWAYS  เทีย่วบินที่ TG671  
        (ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่อง บนเครื่องมีจ้ำหน่ำย ) 
15.50 น.        เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ 

      
หมำยเหตุ: รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ , กำรเมือง, สำยกำรบิน 

กำรจรำจรช่วงเทศกำลหรือวันหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลัก เพื่อให้ท่ำนท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตำมโปรแกรม 
กำรบริกำรของรถบัสน้ำเที่ยวญ่ีปุ่น ตำมกฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่น สำมำรถให้บริกำรวันละ10 ชั่วโมง มิอำจเพิ่ม
เวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำ
ท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง 
 

ประกำศส้ำคัญ: รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั น ค่ำทัวร์ที่จ่ำยให้กับผู้จัด เป็นกำรช้ำระแบบจ่ำยช้ำระขำด 
และผู้จัดได้ช้ำระให้กับสำยกำรบินและสถำนที่ต่ำงๆ แบบช้ำระขำดเช่นกันก่อนออกเดินทำง  ฉะนั นหำกท่ำนไม่ได้ร่วม
เดินทำงหรือใช้บริกำรตำมรำยกำรไม่ด้วยสำเหตุใด หรือได้รับกำรปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกนอกเมืองจำกประเทศใน
รำยกำร (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทำงผู้จัดขอสงวนสิทธิกำรคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั งค่ำตั๋วเครื่องบินให้แก่
ท่ำน 

 
ตำมประกำศของรัฐบำลญ่ีปุ่น (อัพเดท 25 สค. 65) ส้ำหรับกำรมำตรกำรเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั งแต่ วันที่ 07 กันยำยน 65 ที่
เดินทำงมำในรูปแบบคณะทัวร์ 

🔵กลุ่มสีน ้ำเงิน (เสี่ยงต่้ำ) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี  
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนำมบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ้ำเป็นต้องดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี   
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องกำรควำมช่วยเหลือเนื่องจำกสงสัยว่ำอำจจะติดเชื อ ซึ่ง
สำมำรถท้ำ VDO call ได้และแชทได้ ต้องท้ำกำรลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญ่ีปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจำกสีแดงเป็นสี
เหลืองเมื่ออัพโหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิ งค์กับ My SOS เพื่อทรำบ location Real Time ตลอดเวลำที่อยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่ำนลิ ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

กำรเดินทำงกลับเข้ำประเทศไทย ส้ำหรับคนไทย เตรียมเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน ตำมข้อก้ำหนดของรัฐบำลไทย 
มำกกว่ำ 14 วันก่อนเดินทำง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

วนัทีห่ก          ทา่อากาศยานนิวชโิตะเซะ-ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ                                                                        อาหาร เชา้

   



► เอกสำรที่ต้องท้ำกำรเตรียมก่อนเดินทำง  
1. พำสปอร์ตตัวจริง (อำยุกำรใช้งำนต้องเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน)  
2. วีซ่ำญี่ปุ่น  
เตรียมเอกสำรเพื่อจัดส่งให้ทำงบริษัทด้ำเนินกำรยื่นวีซ่ำให้ดังนี  
- Passport เล่มจริง มีอำยุไม่น้อยกว่ำ6เดือน 
- รูปถ่ำย2x2นิ ว พื นขำว 1รูป 
- ส้ำเนำบัตรประชำชน 
- ทะเบียนบ้ำน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจำกอ้ำเภอ มีตรำครุฑ พร้อมผู้มีอ้ำนำจลงนำม เท่ำนั น),ใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่ำร้ำง (จ้ำเป็น) 
- ส้ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก (ทุกหน้ำ) 
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตรำประทับ ลำยเซ็น จำกธนำคำร) 
- หนังสือรับรองกำรท้ำงำน ระบุต้ำแหน่ง วันเริ่มงำน เงินเดือนและวันลำไปเที่ยว (ภำษำอังกฤษ) ส้ำหรับนักเรียน นักศึกษำ ใช้
หนังสือรับรองกำรเรียนและใช้หนังสือรับรองกำรท้ำงำนของบิดำ-มำรดำด้วย) 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้ำ เพื่อน้ำใบรับรองไปใช้ประกอบกำรยื่นวีซ่ำ (บริษัทด้ำเนินกำรให้) (ส่งส้ำเนำพำส+E-
Mail ผู้เดินทำงทุกท่ำน (ห้ำมซ ้ำกัน) ให้ทำงบริษัทฯ) 
4.ส้ำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภำยใน 72 ชั่วโมง
ก่อนกำรเดินทำง (ภำษำอังกฤษ)  ในกรณีที่ฉีดวัคซีน ครบ 3 เข็ม ไม่จ้ำเป็นต้องมี ผลตรวจTest COVID-19  
 
กำรฉีดวัคซีนครบโดสจ้ำนวน 3 เข็ม ได้แก่ 2 เข็มแรก ตำมรำยละเอียดดังนี  
 Comirnaty / Pfizer 
 Vaxzevria / AstraZeneca 
 Spikevax / Moderna 
 Nuvaxovid / Novavax 
 JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech (ฉีดเพียง 1 เข็ม มีผลเท่ำกับ 2 เข็ม) 
 
และผู้เดินทำง ต้องบูสเข็มที่ 3 ตำมรำยละเอียดดังนี   
 Comirnaty / Pfizer 
 Vaxzevria / AstraZeneca 
 Spikevax / Moderna 
 Nuvaxovid / Novavax 
 JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech  
 
โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภำษำอังกฤษและออกโดยสถำบันของรัฐบำลเท่ำนั น หรือ  
สำมำรถใช้ใบรับรองจำกแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม หมวด International Vaccinated Certificate 



ข้อมูลกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 25 ส.ค. 65 อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ นอยู่กับทำงรัฐบำลญ่ีปุ่น 
 
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
► กำรเดินทำงครั งนี จะต้องมีจ้ำนวน 20 ท่ำนขึ นไป กรณีไม่ถึงจ้ำนวนดังกล่ำว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทำงบริษัทจะท้ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงประมำณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ถึง15ท่ำนและท่ำนยังประสงค์เดินทำงต่อ) โดยทำง
บริษัทจะท้ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ 
► ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทำงบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  
► กำรจองทัวร์และช้ำระค่ำบริกำร  
- กรุณำช้ำระค่ำมัดจ้ำ ท่ำนละ 20,000 บำท + ค่ำวีซ่ำ 2,000 บำท (รวม 22,000 บำท) กรุณำส่งส้ำเนำหน้ำพำสปอร์ต พร้อม
เอกสำรช้ำระมัดจ้ำค่ำทัวร์  
- ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช้ำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทำง กรณีบริษัทฯจ้ำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่ำนจ้ำเป็นต้องช้ำระค่ำทัวร์ส่วน
ที่เหลือตำมที่บริษัทก้ำหนดแจ้งเท่ำนั น 
**ส้ำคัญ** ส้ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป-กลับและ
จ้ำนวนหน้ำหนังสือเดินทำงต้องเหลือว่ำงส้ำหรับติดวีซ่ำไม่ต่้ำกว่ำ 3หน้ำ) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั นทำง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุ ** กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจ้ำ 
 
เง่ือนไขกำรยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จำกยอดที่ลูกค้ำช้ำระมำ และเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง(ถ้ำมี) 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้ำนวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง(ถ้ำมี) 
 *ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่ำมัดจ้ำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่ำวีซ่ำ และค่ำใช้จ่ำยจ้ำเป็นอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตรำค่ำบริกำรนี รวม   
1. ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สำมำรถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่ำนั นไม่สำมำรถเลื่อนวันได้)  
2. ค่ำที่พักห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่ำนถ้ำวันที่เข้ำพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่ำน) อำจจ้ำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักใน

เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกำลวันหยุด มีงำนแฟร์ต่ำงๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น  
5. เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอ้ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
6. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำ สำยกำรบินไทย Thai Airways สัมภำระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 กิโลกรัมและ ถือขึ น

เครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ และกรณี
สัมภำระเกินท่ำนต้องเสียค่ำปรับตำมที่สำยกำรบินเรียกเก็บ  

7. กำรประกันกำรเดินทำง บริษัทฯได้จัดท้ำแผนประกันภัยกำรเดินทำงส้ำหรับผู้เดินทำงไปต่ำงประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภยัเดนิต่ำงประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมกำรรักษำกรณีลูกค้ำติด
เชื อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่ำงๆ ซึ่งเกิดขึ นภำยในวันเดินทำง และลูกค้ำต้องท้ำกำรรักษำในโรงพยำบำลที่ประกัน
ครอบคลุมกำรรักษำเท่ำนั น (เข้ำรับรักษำในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม
จำกเจ้ำหน้ำทีได้ กรณีลูกค้ำต้องกำรซื อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มควำมคุ้มครอง สำมำรถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่ง
ควำมคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทำงอันนีโดยทั งนี กำรท้ำ
ประกันนี จำกบริษัท  มำกกว่ำข้อบังคับ ตำม พรบ ธุรกิจน้ำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้ำเที่ยว ท้ำประกันเฉพำะ
อุบัติเหตุในกำรเดินทำงเท่ำนั น แต่ทั งนี  ท่ำนสำมำรถศึกษำเงือนไขควำมคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจำกเว็บ
ไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่ำนต้องกำรซื อควำมคุ้มครองเพิ่มเติมสำมำรถแจ้งควำมประสงค์มำที่บริษัท
ฯ 

8. ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมันตำมรำยกำรทัวร์ 
9. ค่ำรถปรับอำกำศน้ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน) 
10. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม  
1. ค่ำท้ำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ  
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ)  
4. ค่ำภำษีน ้ำมันที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท้ำกำรขำย

โปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำที่โรงแรม 
6. ไม่รวมค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ 2,000 บำท (เอกสำรทำงลูกค้ำน้ำส่งEMSให้กับทำงบริษัท) 



7. ค่ำทิปไกด์ คนขับรถ ท่ำนละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บำท/ท่ำน ส้ำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมประทับใจ
และน ้ำใจจำกท่ำน 

8. ไม่รวมค่ำตรวจ RT-PCR ภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง มีใบรับรองผลกำรตรวจเป็นภำษำอังกฤษ   
 
หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั งหมดก่อนท้ำกำรจอง เพื่อควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำงท่ำนลูกค้ำ
และบริษัท ฯ และเมื่อท่ำนตกลงช้ำระเงินมัดจ้ำหรือค่ำทัวร์ทั งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่ำน  
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน ้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ นก่อนวันเดินทำง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุด
งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่ำนตกลงช้ำระเงินมัดจ้ำหรือค่ำทัวร์ทั งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ทั งหมด  
7. รำยกำรนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจำกได้ส้ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก  โดยมีห้องพักส้ำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงช้ำ10วันก่อนกำรเดินทำง 
มิฉะนั น บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรให้ล่วงหน้ำได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงำน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในกำรให้ค้ำสัญญำใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผู้มีอ้ำนำจของผู้จัดก้ำกับเท่ำนั น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท้ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง 
หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 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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