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HOKKAIDO SNOW 
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5D3N BY TG 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมในช่วงฤดหูนำว 
ของเกำะฮอกไกโด โดยสำยกำรบินไทย 

ฟุรำโนะ ชม Ningle Terrace หมู่บา้นเลก็ๆทีเ่ตม็ไปดว้ยกระท่อมไมน่้ารกัๆทีส่วยงามเหมอืนดนิแดนใน
เทพนิยาย 

บิเอย ์              สนุกสุดเหวีย่งกบักิจกรรมหน้าหนาวหลากหลายที ่ลานสกีชิคิไซ 
คำมิกำว่ำ     ชม ไอซ์ พำวิลเล่ียน สถานทีท่ีป่กคลุมไปดว้ยหมิะกบับรรยากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี  

มโีซนทีใ่หท้่านสมัผสักบัอุณหภูมติดิลบ 40 องศา 
โอตำร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ คลองโอตำร ุเอกลกัษณ์แห่งวถิชีวีติ 2 ฝัง่

คลอง, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี 
ซปัโปโร   อสิระเทีย่วเตม็วนัอย่างจุใจในตวัเมอืงซปัโปโร หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ  
 

ก ำหนดวนัเดินทำง  30 ธนัวำคม 2565 - 3 มกรำคม 2566  



 

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์C สำยกำร
บินไทย มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนในกำรเตรียมตวัเดินทำง
และผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.55 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG670 

08.20 น.  เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคน
เข้ำเมืองและตรวจรบักระเป๋ำสมัภำระเรียบร้อยแล้ว  

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟรุำโนะ (Furano) เพือ่ชม 
Ningle Terrace เป็นหมู่บา้นเลก็ๆทีเ่ตม็ไปดว้ยกระท่อม
ไมน่้ารกัๆ ซึง่ถูกสรา้งขึน้มาจากไมแ้ละวสัดุจากธรรมชาติ
ทัง้หมด ภายใน Ningle Terrace มคีาเฟ่เก๋ๆไวใ้หน้ัง่พกั
ถ่ายรูปหรอืชมววิสวยๆ และมรีา้นขายของทีร่ะลกึซึง่ลว้น
แลว้แต่เป็นงานฝีมอื งานไมห้รอืงานแกะสลกั  ในช่วงฤดู
หนาว ทีม่หีมิะตกโปรยปรายลงมา บนหลงัคาของกระท่อม
ไมแ้ละทางเดนิไมก้ระดานกจ็ะเตม็ไปดว้ยหมิะสขีาว ท าให้ 
Ningle Terrace มคีวามสวยงามเหมอืนดนิแดนในเทพ
นิยายทีไ่ม่ควรพลาดชม 

วนัแรก          กรงุเทพฯ - สนำมบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)  

วนัท่ีสอง สนำมบินชินชิโตเสะ – ฟุรำโนะ – Ningle Terrace – บิเอย ์– สนุกกบักิจกรรมหน้าหนาวที ่
ลานสกีชิคิไซ – อำซำฮิคำว่ำ  

                          
 

จิโกคดุำนิ - โนโบริเบทสึ 



 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบิเอย ์(Biei) เมอืงเลก็ๆ ที่
ไดช้ื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful 
Hills” ความเลก็ทีแ่สนน่ารกัของเมอืงนี้อยู่ทีภ่าพววิ
ทวิทศัน์แบบพาโนราม่า น าท่านเดนิทางสู ่ลำนสกี
ชิคิไซ (Shikisai No Oka) ทีม่กีจิกรรมส าหรบัฤดู
หนาวมากมายใหท้่านไดเ้ขา้ร่วมและสมัผสักบัหมิะสี
ขาวบรสิุทธิไ์ดอ้ย่างจุใจ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
กจิกรรมกระดานเลื่อนหมิะ (Snow Sledge) ที่
สนุกสนานตื่นเตน้เรา้ใจ หรอืจะเลอืกมุมถูกใจกบั
การถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ หากท่านตอ้งการเขา้ร่วม
กจิกรรมอื่นๆ ของลานสก ีอาทเิช่น สโนวโ์มบลิ, 
สโนวร์าฟติง้ หรอืเขา้ชมฟารม์อลัปากา้ ท่านตอ้ง
ช าระค่ากจิกรรมต่างๆ เอง ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์
(รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงลานสกไีดต้ามความ
เหมาะสม)  

**ปรมิาณหมิะส าหรบักจิกรรมต่างๆ ขึน้อยู่กบัสภาพ
ภูมอิากาศ** 
 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองอำซำฮิคำว่ำ (Asahikawa)   
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม Art Asahikawa Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ  
จำกนัน้ อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยจำกกำรเดินทำงกบักำรใช้บริกำรสปำของโรงแรม (ไม่มี  
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม) ซ่ึงมีทัง้ บ่อน ้ำร้อน อ่ำงจำกซุซ่ี เจต็บำธ ห้องอบซำวน่ำ และห้องอบไอน ้ำ 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคำมิคำว่ำ (Kamikawa) เพือ่ชม พิพิธภณัฑ์น ้ำแขง็ (Ice  
Pavillion) เป็นสถานทีจ่ดัแสดงงานศลิปะจากหมิะ ใหท้่านไดช้ื่นชมกบัผลงานการปั้นตุ๊กตา
หมิะและการแกะสลกัหมิะโดยเหล่าศลิปินทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ น ภายในถ ้ายงัมคีวามสวยงาม
ของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยู่ในถ ้าหนิงอกหนิยอ้ย  ใหท้่านไดท้ดลองสมัผสัความหนาวเยน็กบั
อุณหภูม ิ-41 องศาเซลเซยีส และใหท้่านไดพ้บกบัความน่ารกัของนางฟ้าทะเล คลโีอเน่ 
(Sea Angle) อสิระใหท้่านไดบ้นัทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ (Otaru) หนึ่งใน
เมอืงโบราณทีเ่คยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือ
ของประเทศญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนถูกใชใ้นการขนถ่าย
สินค้าต่างๆ และท าการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอร์ริง่ จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชม
ความสวยงามและโรแมนติคของเมอืงโอตารุด้วย
การสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตลย์ุโรป  

• น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิแสนโรแมน
ติคของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ คลองโอ
ตำรุ (Otaru Canal) คลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกที่ผสมผสานกนัได้
อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้า
พื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจาก
โกดงัเมื่อสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย 

• พ าท่ าน เพ ลิ ด เพ ลิ น ไป กับ เสี ย ง เพ ล งจ าก 

วนัท่ีสาม            อำซำฮิคำว่ำ – คำมิคำว่ำ – ไอซ์ พำวิลเล่ียน – โอตำร ุ– คลองโอตำร ุ-  
   พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี - ซปัโปโร - ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ 



 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum) ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชม
ววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื้อกล่องดนตรทีีท่่านชื่น
ชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพียงชิ้นเดยีวในโลกกไ็ด ้นอกจากนี้ยงัมนีาฬิกาไอน ้าโบราณ
ทีต่ัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ทีม่อีายุการใชง้านนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ 
• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร (Sapporo) ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของประเทศญี่ปุ่ น แผนผงัเมอืง

ซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ซึ่งแตกต่างจากหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในญี่ปุ่ น เนื่องจากได้รบั
ค าแนะน าและการพฒันาจากผู้เชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มตามพื้นฐาน
การวางผงัเมอืงของอเมรกิา 

• น าท่ านชม  อำคำรท่ีท ำกำรรัฐบำลเก่ำ หรือ
ท า เนี ย บ อิ ฐ แ ด ง  ส ร้ า ง ขึ้ น ใน ปี ค .ศ .1 8 8 8  
สถาปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร 
สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมน ามาจาก
รฐัแมสซาชูเสทท์ สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสรา้ง
ประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้ เป็น
สถาปนิกทอ้งถิน่และใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารนี้
เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่ น และเป็น

สญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีค.ศ.1911 
ปัจจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใช้ส าหรบัต้อนรบับุคคลส าคญัทาง
การเมอืงของรฐับาลญีปุ่่ น  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขำปูซูไว ช่ือดงัของฮอกไกโด 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม Wing International Susukino Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

 
 

เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 **อิสระเต็มวนักบักำรท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโร** ให้

ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร 
และชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเตม็อิม่ 

• ตลำดปลำยำมเช้ำ สัมผัสกับบรรยากาศของ
ตลาดปลาย่านใจกลางเมือง แหล่งรวมร้านขาย
อาหารทะเลสายพนัธุ์ต่างๆ ทัง้แบบสด และแบบ
แห้ง ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิด ให้ท่านได้เลอืก
ซือ้ 

• ศำลเจ้ำฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตที่คอยปกปักษ์
รกัษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข และ
เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวฮอกไกโด 

วนัท่ีส่ี  ซปัโปโร - อิสระเตม็วนักบักำรท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโร               



 

• ย่ำนทำนุกิโคจิและย่ำนซูซูกิโน่ ย่านการค้าที่
รวบรวมร้านค้าต่างๆ เอาไว้มากมายกว่า 200 
ร้าน สามารถเดินเที่ยวได้ตัง้แต่เช้าจนถึงหัวค ่า
เพราะที่นี่ยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรบันักท่อง
ราตรอีกีดว้ย 

• โรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ แหล่งผลติชอ็คโกแลต
ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่ น ด้วยรูปร่างของอาคาร
โรงงานทีต่กแต่งสไตลย์ุโรป รวมถงึเหล่าตุ๊กตาตวัน้อยทีค่อยสรา้งสสีนัและเรยีกรอยยิม้จาก
นักท่องเที่ยว ท าให้รู้สกึราวกบัเดินอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดินชมและ
ศึกษาประวตัิความเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริม่แบบจ าลองของ
โรงงาน พรอ้มทัง้เลอืกชมิและเลอืกซือ้ชอ็คโกแลตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั 

• หรือจะเลือกซ้ือทวัรเ์สริม 1 วนั รำคำท่ำนละ 1,500 บำท (รวมค่ำรถรบั-ส่งจำกจุดนัด
หมำยในตวัเมืองซปัโปโร และไกด์ท้องถ่ิน // ไม่รวมอำหำรและค่ำตัว๋เข้ำชมสถำนท่ี
ต่ำงๆ) 
--ชมทะเลสำบโทยะ 
--ชมภูเขำไฟโชวะชินซัง (ท่ำนสำมำรถ
เลือกเข้ำชมฟำร์มหมีสีน ้ำตำลโชวะชินซัง 
หรือนัง่กระเช้ำไฟฟ้ำขึ้นสู่ภูเขำไฟอุซุเพื่อ
ชมวิวของทะเลสำบโทยะและภเูขำไฟโชวะ
ชินซังจำกมุมสูง // ไม่รวมค่ำตัว๋เข้ำชม
ฟำรม์หมีและค่ำกระเช้ำไฟฟ้ำในรำคำทวัร์
เสริม)  
--ชมหบุเขำจิโกคดุำนิท่ีโนโบริเบต็สึ 
หมำย เหตุ  : ต้ อ งท ำก ำรส ำรอ ง ท่ี นั ่ง
ล่วงหน้ำ // ให้บริกำรเป็นภำษำองักฤษโดย
ไกดท้์องถ่ิน // หวัหน้ำทวัรไ์ม่ได้เดินทำงไปด้วย 

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

เข้ำพกั โรงแรม Wing International Susukino Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  
            ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชินชิโตเสะ เพื่อท ำกำรเชค็อิน 
10.00 น. เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 
15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

วนัท่ีห้ำ            สนำมบินชินชิโตเสะ - สุวรรณภมิู  



 

ก ำหนดวนัเดินทำง  30 ธนัวำคม 2565 - 3 มกรำคม 2566   

 

**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร์ ค่ำตัว๋เครื่องบิน** 
***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาท 

โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 
 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิม 
ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 

 
หมายเหตุ 

1. อตัราค่าเดนิทางนี้จะต้องมผีู้เดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวน 20 ท่านขึน้ไป หากผู้เดนิทางมจี านวน
ไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลง
ราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูม ิ
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในสว่นนัน้ให้ 

 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 59,900.- 23,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 53,900.- 21,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 47,900.- 19,900.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900.- 7,900.- 



 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทางกรุงเทพฯ-ชนิชโิตเสะ-กรุงเทพฯ 
ชัน้ประหยดั 

2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ 
3. ค่าโรงแรมทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า  

**ในกรณทีีท่่านตอ้งการเขา้พกัในหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจะจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีง
เดีย่ว หรอืบางโรงแรมจะจดัใหเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง 
**ในกรณีทีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การจดัหอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกิ้ล และเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเฉพาะในสว่นนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั  (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึ
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการเดนิทาง
แบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ 
**เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปีและผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว** 

7.  ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่26 กนัยำยน 2565 หากมกีารเรยีก
เกบ็เพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ ท่านจะตอ้งท าการช าระเพิม่
ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท า
ใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์
เป็นตน้ 

3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
4. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ประกนัสุขภาพ, ประกนัภยัธรรมชาตริุนแรง, ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิ
สญูหาย เป็นต้น 

5. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าส าหรบันกัท่องเทีย่ว (ในกรณีทีท่างญี่ปุ่ นยกเลกิการอนุมตัฟิรวีซี่า

ใหก้บันกัท่องเทีย่วไทย) 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 



 

เงื่อนไขการช าระเงิน  
 

1. กรณุาช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท (โดยเรียกเกบ็ทนัทีหลงัจากการจองทวัร)์ 
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
3. กรณีท าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 30 วนัหรอืน้อยกว่า กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 
4. กรณีจองทวัร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการช าระเงนิแบบการจองทวัร์แบบปกตไิด้ 

 
การยกเลิก  
 

1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิค่ามดัจ าใหก้บั
ผูเ้ดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋
โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดั
จ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์
ทัง้หมด 

4. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยุดเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

5. กรณีท าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย ไม่สามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

2. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของ
ผิดกฎหมายหรอืสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรอืมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทาง
บรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  นอกจากนี้ทางบรษิัทขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

3. ในกรณีที่เกดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ อนัเป็นเหตุท าใหไ้ม่
สามารถออกเดนิทางตามทีก่ าหนดได ้ทางบรษิทัจะสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

4. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัธรรมชาตใินระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ  
อนัเป็นเหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากทางสายการบนิ และทางบรษิทั



 

จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์  อาทิ ค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไป
สนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

5. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 

6. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรอืเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของ
รายการทวัร ์ 

7. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า หรอืถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจาก
เจา้หน้าทีเ่ชค็อนิทีส่นามบนิ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

8. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

9. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากทางสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามทีท่างสายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรอืถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เกีย่วกบัการน าสิง่ของต้องหา้มเขา้สู่อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอื
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืน
อดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลียว/ปืนยิงตะปู , ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้ , กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์
เครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่สตัว์/สเปรย์กรด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น 
มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุด
หมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกี่ยว
สนิค้า, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่
อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไม้
ค ้ าส าหรับเล่นสกี, กระบอง , สนับมือ , วัตถุ ระเบิดทุกชนิด /ดอกไม้เพลิง /สารเคมีหรือ
ส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน  และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นที่เป็นสิง่ต้องห้ามตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนด
และ/หรอืภายใต้การประเมนิความเสี่ยงด้านการรกัษาความปลอดภยัการบินพลเรอืนและการ
ประเมินภัยคุกคามของส านักงานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

11. ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใช้รถเขน็วลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็น
ต้น ขอให้แจ้งทางบรษิทัฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรกัษา
ความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ด้านการบนิ และด้านการบรกิาร อาจจะไม่ได้รบัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

12. ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก



 

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิทั ฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบในค่าใชจ่้ายของน ้าหนกัสว่นทีเ่กนินี้ 

13. ในประเทศต่างๆ มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี
ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนสว่นรวม 

14. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ต้องได้รบัการ
ดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่ว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

15. การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนั
เดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่เขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื 
การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชม
นัน้ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รบัจากทางบรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื 
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 
 



 

 



 

 

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