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รหัสโปรแกรม : 25291 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

ฮอกไกโด โอตาร ุเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 5วัน 3คืน 
 

 



T2G-CTS07XJ SAPPORO SNOW FESTIVAL HOKKAIDO OTARU  5D3N (XJ) 

 
 

วันที ่ กำหนดการ พีเรียด 3 – 7 กมุภาพันธ์ 2566 เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ  X X X - 

2 

BKK-CTS XJ620 (02.05-10.40) - สนามบ ินช ิ โตเสะ  --> โอตารุ  – คลองโอตารุ  - 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เดินเล่นถนนซาไกมาจิ - อิสระชมเมืองโอตารุ OTARU 
SNOW STORY 

   
HOTEL NORD OTARU 

หรือเทียบเท่า 

3 

ลานสกี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – DUTY FREE - อิสระ
ชมงานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง SAPPORO SNOW FESTIVAL - ดินเนอร์
บุฟเฟต์ปิ้งย่าง + ขาปูยักษ ์

   
KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
ตลาดปลาโจไก – มิตซุยเอาท์เล็ต - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - อิสระชมงานเทศกาล
แกะสลักน้ำแข็ง SAPPORO SNOW FESTIVAL   X 

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินชิโตเสะ CTS-BKK XJ621 (11.55-17.50)   X - 
 

วันที ่ กำหนดการ พีเรียด 10-14 กมุภาพันธ์ 2566 เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ  X X X - 

2 

BKK-CTS XJ620 (02.05-10.40) - สนามบินชิโตเสะ --> พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – อิสระ
ชมงานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง SAPPORO SNOW FESTIVAL - บุฟเฟต์ปิ้ง
ย่าง + ขาปูยักษ ์

   
KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
ตลาดปลาโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด - มิตซุยเอาท์เล็ต - เต็มอิ่ม ช้อปปิ้งทานุกิโค
จิ  

  X 
KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
ลานสกี - โอตารุ – คลองดโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนนากามิเสะ - 
ชมงานเทศกาล  Otaru Snow Light Path Festival 

   
HOTEL NORD OTARU 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินชิโตเสะ CTS-BKK XJ621 (11.55-17.50)   X - 
 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเด่ียว เพิ่ม 

3 - 7 ก.พ. 2566 49,999 
ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 
ราคา 6,000 บาท 

10,900 

10 - 14 ก.พ. 2566 49,999 10,900 
 

ความหนาแนน่ของหมิะจะมากหรอืนอ้ย ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 
ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษิทัฯ 
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วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบินสุวรรณภมิู 

22.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์F สายการบินแอรเ์อเชีย เพื่อเตรยีม
ตวัเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 

วนัท่ี 2 สนามบินชิโตเสะ – โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – ถนนนากามิเสะ – งาน

เทศกาลประดบัไฟ OTARU SNOW STORY 

02.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดย เท่ียวบินท่ี XJ620  

 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม และต้องแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

10.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญี่ปุ่ นแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกนั เพือ่สะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (1) 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.) เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่

เป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 
เมอืงท่าเลก็ๆ ทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มี
ร้านขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ด้วยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรอืนนัน้ ส่วน
ใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวนัตก เนื่องจากในอดตี 
เมืองโอตารุได้ร ับอิทธิพลมาจาก การท าการค้า
ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ น าสนิค้าจากท่าเรอืเอามาเก็บไว้ใน



T2G-CTS07XJ SAPPORO SNOW FESTIVAL HOKKAIDO OTARU  5D3N (XJ) 

โกดงัทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมื่อวทิยาการเจรญิกา้วหน้าเรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดงัได้ง่าย
ขึน้ ตกึเก่าเกบ็สนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภณัฑ ์

ชมความสวยงามของ คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอนัมเีสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความ

เป็นเอกลกัษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝัง่คลองที่ยงัคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็ก
ล าเลียงแก้วหลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยงัมีเครื่องแก้ว
หลากหลายใหท่้านชื่นชม และเลอืกซื้อได ้เมอืงนี้มชีื่อเสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  

ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตัง้อยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru 

Canal Area) ที่ถือเ ป็นแหล่งท่องเที่ยวแลน
มาร์กของเมอืงนี้มากนัก นับเป็นถนนที่มเีสน่ห์และ
เต็มเป่ียมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ  เลยทีเดียว 
เนื่องจากตัวถนนเองได้รบัการอนุรักษ์มาอย่างดี
เยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งชอ็ปป้ิงชื่อดงัของ
เมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้  ในระหว่างช่วง
พฒันาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900  
เมอืงโอตารุเป็นเมอืงท่าเรอื และการคา้การขนส่งที่
หลากหลาย เตม็ไปดว้ยบรษิทัชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆ 
เป็นแบบสไตลต์ะวนัตก ปัจจุบนัไดร้บัการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้น
เสือ้ผา้ และพพิธิภณัฑต์่างๆ มากมาย 
 

 

จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสน

อ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหลดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าให้
ท่านผ่อนคลายอย่างดเียี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็มไปหมดมากกว่า 
3,000 แบบ รวมถงึท่านยงัสามารถเลอืกท ากล่องดนตรแีบบทีท่่านต้องการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส่ 
ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซดีี
โปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ์ ใหท่้านไดส้มัผสัและชื่นชมกล่องดนตรน่ีารกัมากมาย ใหท่้านไดท้ า
กล่องดนตรน่ีารกัๆ ในแบบทีท่่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง 
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มาโอตารุทัง้ท ีตอ้งไม่พลาด ร้าน LETAO กนันะคะ เป็นคาเฟ่ให้นัง่

ทานและสามารถสัง่กลบัได้ บางวนัอาจจะต้องรอควิกนัซกันิดนึง สิง่
ต้องหา้มกค็อื หา้มพลาดทีจ่ะลิ้มรส และหา้มพลาดทีจ่ะหิ้วกลบัมาเป็น
ของฝาก LETAO ทีค่วรค่าแก่การทานคอื ชีสเค้ก นัน่เอง สมัผสัลิน้ที่
นุ่มละมุน กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิ้มรสพรอ้มจบิชา และ
ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ 
 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ท่ีพกั  Grand Park Otaru Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า  
หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดนิทาง 
 

ท่านใดยงัไม่ง่วงนอน สามารถออกมาเดนิเล่นเลยีบไป
ตามริมฝัง่คลองโอตารุ (Otaru Canal) และงาน

เทศกาล โอตารุ สโนว์สตอรี่ (Otaru Snow 

Story) เป็นงานที่แต่งแต้มสีสนัให้กับทิวทัศน์หิมะ
ของโอตารุแห่งนี้นั น่ เอง  ทุกปีในช่วงกลางเดือน
พฤศจกิายนจนถงึตน้เดอืนกุมภาพนัธปี์ถดัไป 

สโนว์สตอรี่  (Otaru Snow Story) ภายใน

เมอืงแบ่งออกเป็น 2 พืน้ทีห่ลกั 

1. Unga Kaijo จะมกีารจดัไฟไลท์อพัสฟ้ีาสาดส่องบรเิวณสถานีรถไฟโอตารุ (Otaru Station) และ
บรเิวณรอบๆ คลองโอตารุ (Otaru Canal) มกีารจดัโดยใชห้ลอดไฟ LED สฟ้ีาจ านวน 10,000 ดวง
ประดบัเลยีบฝัง่สร้างบรรยากาศสฟ้ีาสุดโรแมนติกให้กบัล าคลองในฤดูหนาว  แถมรมิทางยงัมรีูปปั้นหมิะ
เลก็ๆและแสงไฟจากเทยีน 

2. Temiyasen Kaijo คอืระหว่างคลองไปตามรางรถไฟเก่าเทมยิาเซน็ ขา้งทางมซีุม้อาหาร โคมไฟ และ
รูปปั้นหิมะ คล้ายกนักบัพื้นที่ Unga Kaijo เพยีงจะต่างกนัอยู่ตรงที่จะมีร้านอาหารข้างทางมากกว่า 

นอกจากนี้ชาวบา้นในพืน้ทีก่จ็ะตกแต่งรา้นคา้และทีอ่ยู่อาศยัของพวกเขาดว้ยโคมไฟและตุ๊กตาหมิะบรเิวณ
ดา้นหน้าเพื่อใหก้ลมกลนืเป็นสว่นหนึ่งของงานเทศกาล 
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วนัท่ี 3 ลานสกี - ศาลเจ้าฮอกไกโด – พิพิธภณัฑ์เบียรซ์ปัโปโร – DUTY FREE - เทศกาลแกะสลกัน ้าแขง็ 

SAPPORO SNOW FESTIVAL 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกี รีสอรท์ (Kiroro Ski Resort) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี รี

สอรท์แห่งนี้ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาสงูใหญ่ภายในหมู่บา้นอะไกกาว่า (Akaigawa Village) เขต Yoichi-

gun จังหวดัชิริเบะชิ (Shiribeshi Subprefecture) เกาะฮอกไกโด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบั
ความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นและนักท่องเทีย่วต่างชาตค่ิอนขา้งมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาว คโิรโระ สก ีรสีอร์ทแห่ง
นี้จะกลายเป็นลานสกขีนาดกว้างใหญ่และเพยีบพร้อมไปด้วยเครื่องเล่นฤดูหนาวต่างๆ  มากมาย ซึ่งจะมีทัง้
โรงแรม และสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั 
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แต่คงไม่ใช่เพยีงเพราะการตามรอยหนังเท่านัน้ที่มดัใจ  ต้องบอกว่าของเค้าดีจริง ไม่ว่าจะเป็น ปุยหิมะนุ่ม
คุณภาพระดบัพรเีมยีม ที่พกัระดบั 5 ดาว คอร์สสกทีี่มใีห้เลอืกทุกระดบัตามความโปร ไม่ว่าจะเล่นเป็นมาก
น้อยแค่ไหน สามารถฝึกหดัได้ มคีรูคนไทย ท าให้ทุกคนมาที่นี่ก็จะได้สนุกสนานไปกบัพาวเดอร์สโนว์ ในฤดู
หนาวอย่างแน่นอน (ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าอุปกรณ์ ค่าชุดในการเล่นสกี ค่ากระเช้า และค่ากิจกรรม

ต่างๆในรีสอรท์) 

หมายเหตุ กรณีลานสกีคิโรโระ ไม่เปิดให้เข้าเล่น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงลานสกี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอื ศาลเจ้าซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เปลีย่นเพื่อให้

สมกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชนิโตทีม่คีวามเก่าแก่ไม่เบาของ
เกาะฮอกไกโดเลย ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ได้มี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเช่นภูมภิาคคนัโต 
 

เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (4)  
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น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑเ์บียรซ์ัปโปโร (Sapporo Beer Museum) นบัเป็นอีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำจะไปปัก

หมุดมำกๆและน่ำจะถูกใจคอเบียรอ์ย่ำงแน่นอนเลยล่ะค่ะ  เพรำะฮอกไกโดนั้นขึน้ชื่อว่ำเป็นแหล่งผลิตเบียรค์รัง้
แรกของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่ำแก่ที่สดุและเป็นยี่หอ้ที่นิยมที่สุดในประ เทศ ซึ่งมีกำร
กลั่นเบียรต์ัง้แต่ ปี ค.ศ.1877 มำจนถึงปัจจบุนั และยงัสง่ออกไปทั่วโลกอีกดว้ย 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง เครื่องส าอาง อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพด ีที ่ร้านปลอดภาษี DUTY FREE 

สามารถเลอืกซื้อสนิค้าไดต้ามอธัยาศยั ซึ่งมสีนิค้าให้เลอืกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอางค์แบรนด์ดงั 
ทัง้ของต่างประเทศ และแบรนด์ดงัของญี่ปุ่ น หรอื จะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดี ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้จากที่
ไหน นอกจากในรา้นคา้ปลอดภาษเีท่านัน้ 
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อิสระใหท้่ำนเที่ยวชม SAPPORO SNOW FESTIVAL (เทศกาลหิมะซัปโปโร) คือ งำนเทศกำลหิมะและ
น ำ้แข็ง ที่จดัขึน้ในช่วงตน้เดือนกุมภำพนัธข์องทุกปีใน เมืองซปัโปโรของฮอกไกโด งำนเทศกำลนีม้ีอำยุกว่ำ 70 ปี
แลว้ ภำยในงำนมีไฮไลทอ์ยู่ที่กำรจัดแสดงประติมำกรรมหิมะเล็กใหญ่มำกมำยกลำงเมือง ซึ่งนบัเป็นงำนอีเวน้ท์
ประจ ำฤดูหนำวที่ใหญ่ที่สดุที่มีผูค้นจำกทั่วโลกเดินทำงมำเขำ้ร่วมงำนกว่ำ 2,600,000 คนเลยทีเดียว และที่เป็น
ข่ำวใหญ่ทกุปีคือกลุม่คนไทยที่ชนะกำรแข่งขนัประกวดประติมำกรรมหิมะภำยในงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ธีมของประติมำกรรมหิมะจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละปี โดยมีขอบเขตกว้ำงมำกตั้งแต่สถำปัตยกรรมทำง
ประวตัิศำสตร ์อย่ำงสถำปัตยกรรมชื่อดงัระดบัโลกและปรำสำทญ่ีปุ่ นไปจนถึงตวักำรต์นูจำกอนิเมะ ประติมำกรรม
หิมะบำงชิน้มีควำมสงู 15 เมตร กวำ้ง 25 เมตรเลยทีเดียว 

 

 
 
 
 
 
 

 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) เมนูบุฟเฟต์ขาป ู+ บุฟเฟต์ป้ิงย่าง 
ท่ีพกั KARAKSA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า  

โรงแรมใกลย้่านชอ้ปป้ิง เตม็อิม่ใหท่้านชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั ตลอดทัง้คนื 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดนิทาง 
 

วนัท่ี 4 ตลาดปลาโจไก – มิตซุยเอาท์เลต็ - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ - อิสระชมงานเทศกาลแกะสลกัน ้าแขง็ 
SAPPORO SNOW FESTIVAL 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
 

 
 

 

https://matcha-jp.com/th/3545
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จำกนัน้น ำท่ำนเดินชม ตลาดปลาโจไก (Jogai Market) ตลำดสดของซปัโปโรที่รวบรวมเอำรสชำติควำมสดของฮ

อกไกโดไวม้ำกมำยทุกเชำ้จะมีผกั ผลไมเ้ก็บมำสดๆ จำกหลำกหลำยแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลำที่จบัมำสดๆ จะ
ถูกน ำมำยงัศนูยก์ลำงตลำดขำยส่งเมืองซปัโปโร ตัง้แต่รำ้นขำยปลำสดๆ รำ้นผลไม ้รำ้นอำหำรแหง้ รำ้นปลำตำก
แหง้เค็ม และอื่นๆ เรียงรำยกว่ำ 60 รำ้นมีวตัถุดิบสดใหม่คดัสรรมำอย่ำงดีใหเ้ลือกหำตัง้แต่ 6 โมงเชำ้ นอกจำกนี ้
ยงัพรั่งพรอ้มไปดว้ยรำ้นอำหำรทัง้รำ้นซูชิและรำ้นอำหำรชุดที่ใชว้ตัถดุิบจำกตลำด ไดล้ิม้รสอำหำรของฤดกูำลนัน้ๆ 
ในรำคำย่อมเยำ 

จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปปิ้ง Mitsui Outlet Sapporo เอำทเ์ล็ตขนำดใหญ่มีครบทุกสิ่งอนั ที่นี่เริ่มเปิดใหบ้ริกำร
มำตั้งแต่เดือนเมษำยนปี 2012 ดำ้นในมีรำ้นคำ้แบ
รนดเ์นมต่ำงๆ มำกถึง 128 รำ้น ! มีทัง้ร้านค้าปลอด

ภาษี ร้านอาหารอร่อยๆ และศูนยอ์าหารขนาด

ใหญ่โต ที่จคุนไดถ้ึง 650 ที่นั่ง แถมยงัมีรำ้นจ ำหน่ำย
สินคำ้พืน้เมืองและสินคำ้จำกฟำรม์ทอ้งถิ่นของฮอก
ไกโดใหไ้ดเ้ลือกซือ้กลบับำ้นกันดว้ย รำ้นคำ้ต่ำงๆ มี
จ ำหน่ำยสินค้ำชั้นน ำจำกต่ำงประเทศให้เรำได้
จับจ่ำยใช้สอยในรำคำที่ถูกกว่ำปกติไม่ว่ำจะเป็น 
เสือ้ผำ้แฟชั่นหญิงชำย เสือ้ผำ้เด็ก นำฬิกำ อปุกรณกี์ฬำ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 
 
 

เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (7)  
 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยว ช้อปป้ิงได้ตามอธัยาศยัที่ ย่านทานุกิโกจิ แหล่งช้อปป้ิงสตรีทชื่อดงัของฮอกไกโด 

ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืก
มากมายหลากหลายชนิด  ทัง้เสื้อผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เครื่องส าอางค์ รา้นขายของทีร่ะลกึ รวม
ไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้ว
กว่า 200 ร้านค้า ร้านดังๆ ถุกใจนักช้อปชาว
ไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา 
วิต ามิน  ครีมบ า รุ ง  เ ค รื่ อ งส า อ า ง ) , Don 

Quijote : ดองกิโฮเตะ (รา้น Super store 

ขนาดใหญ่ ทรีวบรวมสนิคา้นานาชนิดในราคาถูก
และเปิด 24ชม.), ร้าน Brand Name มือสอง, ห้าง Parco ท่านที่ตามหากระเป๋า Bao Bao by 

Issey Miyake , หา้ง Pivot ท่านทีม่องหากระเป๋า COACH , เสือ้ UNIQLO หรอืแบรนดฮ์ติราคาสุด
คุม้อย่าง GU เป็นตน้  

เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง อิสระมือ้เยน็ ตามอธัยาศยั 
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อิสระใหท้่ำนเที่ยวชม SAPPORO SNOW FESTIVAL (เทศกาลหิมะซัปโปโร) ตำม
อธัยำศยัอีก 1 วนัก่อนกลบัประเทศไทย 
 

ท่ีพกั  Karaksa Sapporo Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า  

โรงแรมใกล้แหล่งช้อปป้ิง ท่านสามารถเดนิออกมาเพื่อช้อปป้ิง หรอืชมเมอืงซปัโปโรในตอนกลางคนืได้ตาม
อธัยาศยั 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดนิทาง 
 

วนัท่ี 5 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเสะ เพื่อเชค็อนิเดนิทางกลบั 

11.55 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ621 

 มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

17.50 น.    เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

  



T2G-CTS07XJ SAPPORO SNOW FESTIVAL HOKKAIDO OTARU  5D3N (XJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T2G-CTS07XJ SAPPORO SNOW FESTIVAL HOKKAIDO OTARU  5D3N (XJ) 

วิธีปฏิบติัก่อนออกเดินทาง 

1. เตรียมใบรบัรองการฉีดวคัซีน (ภาษาองักฤษ , ภาษาญ่ีปุ่ น) (วคัซีน 3 เขม็ตามมาตรฐานญ่ีปุ่ นท่ี 

WHO รองรบั เช่น  Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinovac , 

Sinopharm)  

หมายเหตุ : กรณีฉีดวคัซีนไม่ครบตามมาตรฐานญ่ีปุ่ น ต้องยื่นผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.

ก่อนเดินทาง 

2. ลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต์ VISIT JAPAN ให้เรียบร้อย 

ด าเนินการทัง้ 2 ขัน้ตอนน้ีก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชัว่โมงก่อนเท่ียวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ขัน้ตอนทัง้หมดผ่านแอพพลิเคชัน่ ท่านจะต้องกรอกเอกสารท่ีสนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซ่ึงใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 

อัตราค่าบรกิารรวม 
➢ ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ชิโตเสะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia X  (XJ)  
➢ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเด่ียว) 
➢ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
➢ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับม้ือ หรือ เปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
➢ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
➢ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
➢ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

➢ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
➢ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่ อนไขตามกรมธรรม์) และประกันสุขภาพ วงเงินค่ารักษา 

500,000 บาท รวมไปถึงค่ารักษากรณีติดโควิดท่ีต่างประเทศด้วย 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญ่ีปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอ
เรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง  

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 
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 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 
**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ท่ีมีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็น
แบบฟอร์มท่ีทางญ่ีปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจ
และใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็น
ภาษาอังกฤษ เท่านั้น แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

 ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า พร้อมช าระมัดจ า 15,000 บาท หลังจากจองภายใน 1 วัน ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
• กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 100 

% 
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ยกเว้นใน
กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหัก
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเวน้ในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 
• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 
ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพั่ก 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทาง
เป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ
จ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 
Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบ
เด่ียว Single ห้องคู ่Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่นนัน้ อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมท่ี
ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเท่ียวของ
ประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถเปรยีบเทียบกับระดับสากลได้ 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือท้ังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน  ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นท่ี
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 25 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวัน
เดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อน
การเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท า
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งใหท้ราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้า
ก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯท่ี
ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเปน็ส าคัญ 
➢ หนงัสือเดินทางต้องมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุ
เหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง
,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรอืเหตภุยั
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิด
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท 
สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรอืค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกนา้ การขีดเขยีนรูปตา่งๆหรอืแม้กระท่ังตราป๊ัมลายการต์ูน ท่ี
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเปน็ทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครัง้ หาก 
ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนี้อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่อง

แท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไข

ต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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