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แชอ่อนเซน็ 2 คนื ทีโ่ทยะ และฮาโกดาเตะ พกัซปัโปโร 2 คนื  

อิม่หนำทีร่า้นบฟุเฟต่ข์าปยูกัษ ์// ถา่ยรปูนอ้งหมสีนีำ้ตาล // 

 ปอ้มปราการรปูดาวโกเรยีวคาคุ // ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ โกดงัอฐิแดงคาเนโมร ิ//  

นัง่กระเชา้ชมววิภูเขาฮาโกดาเตะ HAKODATE NIGHT VIEW 

เลน่สกทีีน่เิซโกะ // เดนิชมเมอืงโอตาร ุ// ชอ้ปปิง้ทานกุโิคจิ 
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บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

เทีย่วเตม็ทกุวนั ** บฟุเฟต่ข์าปยูกัษ์ ** Free wifi on bus ** น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ 2 - 12 ป ี ราคาไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิ พกัเดีย่ว 

16 - 21 ม.ค. 66 46,999.-  
 

ไม่มีราคาเด็ก 

36,999.- 11,000.- 

18 - 23 ม.ค. 66 46,999.- 36,999.- 11,000.- 

15 - 20 มี.ค. 66 46,999.- 36,999.- 11,000.- 

*ไม่มีราคาเดก็  

**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 1,500 บาทต่อท่าน (ลูกคา้) 

 

วนั โปรแกรม อาหาร Hotel 

1 BKK (-/-/-) x 

2 CTS - รบัประทานอาหารเทีย่ง - ฟาร์มหมีโชวะชินซัง - โรงแรม (-/L/D) 
Toya Hanabi Hotel 

หรือเทียบเท่า 

3 

โทยะ - ฮาโกดาเตะ - สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน(ลิงแช่ออนเซ็น) - 
ป้อมปราการโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - 
นัง่กระเชา้ชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ (B/L/D) 

Hotel Lagent Plaza 
Hakodate Hokuto 

หรือเทียบเท่า 

4 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ลานสกีนิเซโกะ - ซัปโปโร - มื้อเย็น 
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ ์ (B/L/D) 

Tokyu rei hotel 
หรือเทียบเท่า 

5 
โอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซปัโปโร - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจ ิ (B/L/-) 

Tokyu rei hotel 
หรือเทียบเท่า 

6 CTS-BKK (B/-/-) x 
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DAY 1  สนามบินสุวรรณภูม ิ

 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาท์เตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยสะดวกการเช็คอิน 
  

DAY 2   สนามบนินิวชโิตเสะ - รบัประทานอาหารเทีย่ง - ฟาร์มหมโีชวะชนิซงั - โรงแรม 

 03.05 น. ออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620  
>>ราคาทัวรร์วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง<< 

 11.40 น.  เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 
โปรดปรับเวลานาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

 

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นทั้งภูมิภาค ชื่อของเกาะ และยังเป็นหนึ่งใน 47 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น 

โดยช่ือมีความหมายของชื่อตามตัวว่า “ทางสู่ทะเลเหนือ” เกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น 
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจาก เกาะฮอนชู (Honshu) ซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่น โดยมีอุโมงรถไฟชินคันเซ็นใต้ทะเลช่ือว่า 
อุโมงค์เซกัง (Seikan Tunnel) เชื่อมระหว่างทั้งสองเกาะบริเวณช่องแคบช่องแคบสึงารุ (Tsugaru Strait) 
 
 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนหมภีูเขาไฟโชวะชินซนั(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กับ 

สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ(Usuzan Ropeway) ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุสุ 
บอกเลยว่าคนที่รักเจ้าหมีสีน้ำตาลต้องกรีดร้องให้กับความน่ารักของหมีเหล่านี้ 
เพราะที่นี่น้ันเป็นสถาที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาลที่มีตั้งแต่เจ้าหมีตัวน้อยๆไปจนถึงหมีตัวโตเลยนะคะ 
ไม่ต้องกลัวว่าหมีตัวโตจะดุรึเปล่า เพราะหมีของที่นี่เค้าได้รับการดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคน 
มีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว  
 
 
 
 

 
***ส ำคญัมำก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เข้ำประเทศ 

หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 
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นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส 
หากยังไม่จุใจมาท้ังทีอยากใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องมายังโซน ห้องสังเกตการณ์พิเศษ”กรงมนุษย์”  
ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ 
ประหนึ่งว่าได้อยู่กับเจ้าหมีพวกนี้ระยะประชดแต่ก็มีความปลอดภัยหายห่วง 
ที่นี่พิเศษตรงนักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายด้วย ขนมปัง และแอปเป้ิล 
ซึ่งเค้าจะจุดจำหน่ายอาหารหมีให้ซื้อกันแบบรัวๆเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั Toya Manseikaku  Hotel [ONSEN] หรอืเทยีบเทา่ 

DAY 3     โทยะ - ฮาโกดาเตะ - สวนพฤกษศาสตรเ์ขตรอ้น(ลงิแชอ่อนเซ็น) - ปอ้มปราการโกเรยีวคาค ุ- 
โกดงัอฐิแดงคาเนโมร ิ- นัง่กระเช้าชมววิภูเขาฮาโกดาเตะ 

 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

สวนพฤษศาสตรฮ์าโกดาเตะ Hakodate Tropical Botanical 
Garden เป็นสวนพืชเขตร้อนขนาดใหญ่ 
ด้านในมีเรือนกระจกที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชเขตร้อนกว่า 3000 
สายพันธุ์ นอกจากสวนแล้วก็ยังมีโซนอื่นๆที่น่าสนใจเช่นกัน 
โดยเฉพาะลิงภูเขาที่ในช่วงหน้าหนาวลงไปแช่ออนเซ็น 
คล้ายกับที่นากาโน่นั่งเอง 
เวลาชมก็ต้องยืนชมจากด้านบนไม่สามารถเข้าไปใกล้ลิงได้ 
สว่นในหน้าร้อนนั้นก็มีสวนน้ำและสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ 
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พ่อแม่สามารถพาลูกมาเที่ยวชมธรรมชาติพร้อมกันเล่นน้ำได้ 
จึงทำให้สวนแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวยอดนิยมเพราะสามารถเที่ยวชมหลายๆอย่างได้ในท่ีเที่ยว 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปอ้มปราการรปูดาวโกเรยีวคาคุ เป็นป้อมปราการสไตล์ตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อเกือบ 150 
ปีมาแล้ว และได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งพิเศษของญี่ปุ่น 
หอคอยโกเรยีวคาคุที่อยู่ใกล้เคียงมีจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นวิวในมุมกว้างของป้อมปราการรูปดาวอันสวยงามได้ทั้งหมดรว
มถึงคูป้อมที่อยู่โดยรอบ โกเรียวคาคุเป็นป้อมปราการแบบตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว 
วิวมุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลานสังเกตการณ์ของหอคอ
ยโกเรียวคาคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับตัวป้อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น 
ทำให้หอคอยโกเรียวคาคุกลายเป็นจุดชมซากุระลำดับต้นๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูร้อน 
คูป้อมจะรายล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่ม ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีสันเจิดจ้าจากใบไม้สีแดงสดในฤดูใบไม้ร่วง 
ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยโกเรียวคาคุ) 

 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง  ณ รา้นอาหาร 

หลังอาหารเที่ยงอิสระเดินเล่นท่ี โกดงัอฐิแดง ผู้ท่ีเป็นคนค้นพบโกดัง Kanemori คือ Watanabe Kumashiro 
บุคคลสำคัญที่มาจาก Nagasaki เพียงวัย 24 ปี ที่โกดังแห่งนี้ได้เปิดในปี 1869 เป็นร้านขายเสื้อผ้าสไตล์ตะวันตก 
หลังจากนั้นบริเวณแห่งนี้เริ่มมีการทำธุรกิจที่หลากหลายและเริ่มเป็นโกดังที่สำคัญทางธุรกิจในปี 1887 
แต่แล้วโกดังแห่งนี้ได้เกิดความเสียหายจากไฟไหม้แต่ก็ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ในปี 1988 และกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้ง 
ลานเบียร์ ฮอลล์สำหรับจัดงานต่างๆไปในที่สุด ที่นี่ยังคงมีกลิ่นอายของการทำอุตสาหกรรมทางเรือในสมัยก่อนหลงเหลืออยู่ 
และในปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวบริเวณ Hakodate ไปในที่สุด อาคารเจ็ดหลังที่ทำเป็นคลังสินค้าหรือโกดังอิฐสีแดง 
Kanemori แบ่งออกเป็น "Hakodate History Plaza", "Kanemori Hall", "Kanemori Western Museum", "BAY 
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Hakodate" และยังมีร้านอาหาร คาเฟ่และของที่ระลึก ร้านค้า ฯลฯ อีกมากมาย ทำให้พื้นที่ของที่นี่สะดวกสุดๆ นอกจากนี้ 
Kanemori Hall ยังมีให้บริการสำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาแต่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า 
และที่นี่ยังมีสินค้าที่เป็นแบบดั้งเดิมที่ขายเฉพาะในที่น่ีเท่าน้ัน โดยเป็นสินค้าดั้งเดิมที่ออกแบบในสไตล์โกดังอิฐสีแดง Kanemori 
อาทเิช่น คุกกี้คาราเมลที่ให้ความรู้สึกโรแมนติกในแบบของวันตก 

จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟา้สูย่อดภเูขาฮาโกดาเตะ ที่ขึ้นชื่อเรื่อง "ทัศนียภาพยามค่ำคืนอันงดงาม" 
ใช้เวลาประมาณ 3 นาที 
เราจะได้สัมผัสความงดงามของทัศนียภาพยามค่ำคืนที่เกิดจากการตัดกันระหว่างแสงไฟภายในเมืองและทะเลอันมืดสนิท 
ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงดงามมาก ที่นี่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวที่ดีท่ีสุดของญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

 ที่พกั Hakodate Hotel [Onsen] หรอืเทยีบเท่า 

DAY 4 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ลานสก ี- ซปัโปโร 

 
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะอยู่ติดกับสถานีฮาโกดาเตะ ออกจากสถานีแล้วก็ถึงทันที 
เป็นตลาดที่สามารถมาลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ ได้ตั้งแต่เช้าตรู่ 
นอกจากการลิ้มลองข้าวหน้าอาหารทะเลสด ไคเซ็นด้ง ที่ร้านอาหารแล้ว 
ภายในตลาดยังมีร้านท่ีสามารถตกหมึกขึ้นชื่อของฮาโกดาเตะได้ด้วย 
หมึกที่ตกได้ จะมีพ่อครัวทำเป็นซาชิมิให้รับประทานกันสดๆ ตรงนั้นเลย 
ที่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ไม่ได้มีแค่อาหารทะเลเท่านั้น 
ยังเต็มไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลอีกเพียบ 
แต่ถ้าเลยเที่ยงไปแล้วร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มปิด 
ฉะนั้นควรไปเยือนแต่เช้าตรู่  
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 รบัประทานอาหารเทีย่ง  ณ รา้นอาหาร 
 
ลานสกีนิเซโกะ อิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย  (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเล่น)  
ที่นิเซโกะวิลเลจ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้หลากหลายชนิด เช่น  

- Snow rafting คล้ายกับการขับเจ็ทสกีในทะเลแล้วมีแพพ่วงอยู่ค่าใช้จ่าย • ผู้ใหญ่ (อายุ 13 ปีขึ้นไป) 3,500 เยน / คน 
• เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 2,500 เยน / คน 
- ขับ Snowmobile ค่าใช้จ่าย 50 นาที 
• 1 ที่นั่ง 15,000 เยน / คน 
• สองที่นั่ง 20,000 เยน / คน 
30 นาที 
• 1 ที่นั่ง 8,000 เยน / คน 
• สองที่นั่ง 10,000 เยน / คน 

*ราคาค่าใช้จ่ายของการเล่นสกี สโนวโมบิล และอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามไกด์นำเที่ยวประจำกรุ๊ปของท่าน ณ 
วันเดินทาง 

 รบัประทานอาหารเยน็  ณ รา้นอาหาร 

 ที่พกั Tokyu Rei Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY 5  โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- ถนนซาไกมาจ ิ- โรงเป่าแก้วคติาอิช ิ- พพิิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ซปัโปโร - JTC 
รา้นคา้ปลอดภาษดีิวตีฟ้ร ี- ทานกุิโคจ ิ

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมอืงโอตารุ เป็นเมืองท่าสำคัญของซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาด  
ต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 
ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ 
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล 
เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง 
ครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตามอธัยาศยั  

ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น 
โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
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เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม 
และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง  

เครื่องแก้วนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass เป็นแบรนด์เครื่องแก้วชั้นนำของโอตารุ 
โดยโรงงานเป่าแก้วคติะอจิินั้นถอืเป็นแหล่งผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน 
โรงงานแห่งนี้มีประวัติเก่าแก่นับร้อยปี มีทั้งหมด 8 สาขาในเมือง มีสาขาที่ใหญ่ที่สุดคือ สาขาที่ 3 มีโซนร้านค้าและคาเฟ่ 
“Kitaichi Hall” ที่ประดับตกแต่งด้วยตะเกียงน้ำมันจำนวน 167 ชิ้น และตกแต่งกระจกสีที่ฝ้าทั้งแถบสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ 
ใครชื่นชอบการประดิษฐ์หรืออยากได้แก้วท่ีไม่เหมือนใคร 
ก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปทำเครื่องแก้วของตัวเองที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกได้ในเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง 

จากนั้นเดินทางกลับมายังเมืองซัปโปโร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง  ณ รา้นอาหาร **เมนบูฟุเฟต่์ขาปยูกัษ*์*  

นำท่านเดินทางสู่ JTC ร้านค้าปลอดภาษี เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ทั้งเครื่องสำอาง โฟมล้างหน้า ขนม และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
 
อสิระชอ้ปปิง้ที่ ทานกุิโคจ ิ แหล่งชอปป้ิงที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 

7 บล็อค สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านขนม อาหาร ยา เสื้อผ้า รองเท้า ABC Mart 
หรือแม้แต่ร้านDon Quijote สารพัดร้านค้าในย่านน้ี นอกจากสถานที่แห่งนี้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปปิ้งแล้ว 
ยังใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดูหนาว หรือจะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น 
เพื่อนัดไปปาร์ตี้สังสรรค์กันต่อยามดึก  บางทีก็เห็นคนมาเปิดหมวกร้องเพลงกันด้วยนะ 

 อสิระรบัประทานอาหาร เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาของทา่น 

 ที่พกั Tokyu Rei Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 6  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินนิวชิโตเสะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
11.00 น. ออกเดินทางจากสนามนิวบินชิโตเสะ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์  

เที่ยวบินที ่  XJ621 
17.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดนิทาง 

ทั้งนี้ บริษทัจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่นใหญ่เป็นสำคัญ 
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หมายเหต ุ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวรน์ีเ้ปน็ทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์

ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ 

ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางยกว่าที่ทางบริษัทกำ

หนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน 

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 

บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน 

เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

