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* ฮอกไกโด เกาะเหนือสดุของญ่ีปุ่ น 

* ชมววิเมืองฮาโกะดาเตะยามค า่คืน 

* หบุเขานรกจโิกกดุานิ ไฮไลทท์ี่ไม่ควรพลาด 

* หมู่บา้นนิงเกิ้ลเทอเรส เสมือนดินแดนในเทพนิยาย 

* เนินพระพทุธเจา้ สถาปตัยกรรมอนัสวยงาม 

* คลองโอตารุ สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ 

* ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ มิตซุยเอา้ทเ์ลท , ออิอน ทาวน์ , ถนนทานุกโิคจ ิ

* FREE DAY 1 วนัเต็ม 

* เมนูพเิศษ...บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมิู ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร  

เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา

เครื่องออก 20 นาท ี 

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ชัน้ประหยดัพเิศษ ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บน

เครื่องบนิไดใ้นคณะซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ หากตอ้งการซื้อบริการเสริมโปรดตดิต่อฝ่ายขาย 

**หมายเหต*ุ* ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด เช่น เน้ือสตัว,์ พชืผกั, ผลไม ้และ ผลติภณัฑท์ี่มีส่วนผสม

ของกญัชา เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและถูกจบักมุด าเนินคดี 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ – สนามบนินิวชิโตเสะ (ซปัโปโร) – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ – โกดงัอฐิแดงรมิน ้ า 

– นัง่กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

03.05 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ ซปัโปโร ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(AirAsia X) เทีย่วบนิที ่XJ 

620 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 35 นาท ี**ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

11.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่ น เกาะที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศญี่ปุ่น ดนิแดนโรแมนติคทางเหนือ

ทีม่ธีรรมชาตอิดุมสมบูรณแ์ละมทีวิทศันท์ีส่วยงาม ซึง่ค าว่า “ฮอกไกโด” หมายถงึ เสน้ทางสู่ทะเลเหนือ 

เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัด

หมาย 

หลงัจากผ่านข ัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง, ศุลกากรแลว้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (HAKODATE) เป็นเมอืงท่าเรอืแห่งแรกในญี่ปุ่นทีเ่ปิดท าการคา้ขายกบัต่างประเทศ

ในปี 1854 จนปี 1859 ฮาโกดาเตะไดเ้ป็น 1 ใน 5 เมอืงของญี่ปุ่ นที่เป็นเมอืงท่าเรอืคา้ขายอย่างสมบูรณแ์บบ ทน้ีี

ชาวตะวนัตกก็ไหลหล ัง่เขา้มาในเมอืงฮาโกดาเตะ และไดต้ ัง้ถิน่ฐานอยู่ทีน่ี่กนัหลายชนชาต ิมตีกึรามบา้นช่องทีม่ี

สถาปตัยกรรมตะวนัตกมากมายทีเ่รายงัสามารถเหน็ไดใ้นเขตเมอืงเก่าย่านโมโตมาช ิ น าท่านชม ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort 

Goryokaku) โกเรียวคาคุเป็นป้อมปราการแบบตะวนัตกทีส่รา้งเสรจ็เมือ่ 150 ปีก่อน ววิมมุกวา้งอนังดงามของป้อม

ปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผูช้มจากลานสงัเกตการณข์องหอคอยโกเรยีวคาคุทีม่คีวามสูง 

107 เมตร ซึง่อยู่ตดิกบัตวัป้อม คูป้อมรายลอ้มไปดว้ยตน้ซากุระกว่า 1,600 ตน้ ท าใหห้อคอยโกเรยีวคาคุกลายเป็นจดุ

ชมซากุระล  าดบัตน้ๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิในฤดูรอ้น  (หมายเหต ุค่าทวัรไ์มร่วมค่าขึ้นหอคอยมค่ีาใชจ่้าย

เพิม่ท่านละ 840 เยน)  จากน า้น าท่านสู่ โกดงัอฐิแดงริมน ้ า (Red Brick Warehouses) โกดงัอิฐซึง่สรา้งขึ้นในปี 1909 

ไดร้บัการบูรณะใหม่ท ัง้หมด มรีา้นอาหารและรา้นของทีร่ะลกึต่างๆ ทีน่ี่นัน้เรียกไดว้่าศูนยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร 

และสถานบนัเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่าๆ ดว้ยสิง่ก่อสรา้งทีดู่คลาสสกิทีแ่มจ้ะดูเก่าแก่แต่กม็คีลาสในเวลาเดยีวกนั โดยเดมิ

ททีีน่ี่เคยเป็นคลงัสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ภายหลงัจากที่ไมไ่ดใ้ชง้านเป็นคลงัสนิคา้อกีต่อไป

แลว้ จงึไดท้  าการปรบัเปลีย่นจนการมาเป็นเหมอืนดงัปจัจบุนั 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

ค า่ หลงัอาหารค า่น าท่านนัง่ กระเชา้จุดชมวิวกลางคนื ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) สูง 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่า

ทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปร่งท ัง้กลางวนัและกลางคืน สามารถ

มองเหน็ววิทวิทศันท์ีง่ดงามของเมอืงฮาโกดาเตะ 

ที่พกั  HOTEL LA’GENT PLAZA HAKODATE HOKUTO หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองฮาโกดาเตะ 
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วนัที่สาม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – ภเูขาไฟโชวะ ชินซนั (ไม่รวมกระเชา้) + สวนหมีภเูขา

ไฟโชวะชินซนั – เมืองโนโบรเิบต็ส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุานิ – เมืองซปัโปโร – มิตซุยเอา้ทเ์ลท 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) นบัเป็นตลอดช่วงเชา้ทีบ่รรยากาศแสนจะ

คึกคกัของเมอืงฮาโกดาเตะ เพราะภายในตลาดนัน้เตม็ไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเลสด ไมว่่าจะเป็น ปูคานิ ไขป่ลาแซ

ลมอ่น และหอยเมน่ทะเล หรอืจะเป็นผลไมต่้างๆ กม็ใีหเ้ลอืกชอ้ปเลอืกชมิกนัมากมาย โดยเมนูทีฮ่อตฮิตตอ้งลองเมือ่มา

เยอืนถงึถิน่แหลง่ก าเนิดของวตัถดุบิช ัน้เลศิกค็ือ Uni-Ikura Domburi โดยตลาดแห่งน้ีนัน้จะมพีื้นทีป่ระมาณ 4 ช่วงตกึ 

เปิดเปิดเป็นประจ าทกุวนั ต ัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเที่ยงตรง  จากนัน้น าท่านสู่ ย่านเมืองเกา่โมโตมาชิ (Motomachi 

District) หรอื ท่าเรอืเมอืงฮาโกดาเตะ ย่านน้ีนบัเป็นย่านทีม่ปีระวตัยิาวนานเป็นรอ้ยปี แถมสิง่ปลูกสรา้งต่างๆกย็งัคงมี

การอนุรกัษไ์วอ้ย่างดเียีย่ม โดยท่าเรอืแห่งน้ีนบัเป็นท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ท าใหม้ผูีค้า้

จ  านวนมากจากรสัเซยี จนี และประเทศตะวนัตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศยัอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ ต ัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

และยงักลายเป็นอีกย่านยอดนิยมทีน่กัท่องเที่ยวชอบมาเยอืนเมือ่มาเทีย่วยงัเมอืงฮาโกดาเตะอกีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟโชวะ ชินซนั (Showa Shinzan) ภเูขาไฟทีเ่กดิขึ้นใหมแ่ละมอีายุนอ้ยที่สุดใน

ประเทศญี่ปุ่น ซึง่เกดิขึ้นจากการเกดิแผ่นดนิไหวและก่อตวัขึ้นบนพื้นทีร่าบทุ่งขา้วสาล ีในระหว่างปี 1943-1945 นบัเป็น

อกีหน่ึงภเูขาไฟที่ยงัไมม่อดดบัสนิทและยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยู่เหนือปลอ่งภูเขาไฟใหเ้หน็จนถงึปจัจบุนัเกดิเป็น

ทศันียภาพทีส่วยงาม  น าท่านเขา้ชม สวนหมีภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่

เพาะพนัธุห์มสีนี า้ตาล ซึง่เป็นหมทีีใ่กลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูไดย้าก โดยในญี่ปุ่นจะพบหมสีนี า้ตาลน้ีไดท้ีเ่กาะฮอกไกโด

เท่านัน้ นกัท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมสีนี า้ตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวยัทีไ่มดุ่รา้ยโชวล์ลีา

ออ้นขออาหารจากนกัท่องเที่ยว เป็นภาพทีน่่ารกัน่าเอน็ดูทเีดียว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่าน้ีกส็ามารถเขา้ไปยงัหอ้ง

สงัเกตการณพ์เิศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเหน็หมสีนี า้ตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบาย

อากาศเลก็ๆ นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปงั และแอปเป้ิล ใหน้กัท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย 

น าท่านไปยงั เมืองโนโบรเิบ็ตส ึ(NOBORIBETSU) เป็นเมอืงที่ต ัง้อยู่บนปากแมน่ า้และถอืเป็น "เมอืงน า้พรุอ้น" ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในในฮอกไกโด ซึง่สถานที่แห่งน้ี มชีื่อเสยีงมากในประเทศญี่ปุ่น และยงัเป็นที่ต ัง้ หุบเขานรก จโิงกดุงั นอกจากน้ี 

เมอืงแห่งน้ียงัเป็นทีต่ ัง้ของอุทยานหมสีนี า้ตาล ซึง่เป็นหมเีฉพาะถิ่นของฮอกไกโด ซึง่หมสีนี า้ตาลยงัถอืเป็นสญัลกัษณ์

อย่างหน่ึงของเมอืงน้ีอกีดว้ย  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หบุเขาจโิกคุดาหนิ (Jigokudani หรอื Hell Valley) หรอืเรยีก

อกีอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาต ิShikotsu Toya เมอืง Noboribetsu น า้รอ้นในล าธารของหุบเขา

แห่งน้ีมแีร่ธาตุก ามะถนั ซึง่บอ่น้ีส่วนใหญ่เป็นเป็นบอ่น า้รอ้นก ามะถนั อณุหภมูปิระมาณ 50 องศาเซลเซยีส ตลอดทาง ก็

จะมบีอ่น า้เลก็ๆ บางบอ่มอีุณหภูมทิีร่อ้นกว่าและยงัมบีอ่โคลนอีกดว้ย ถอืเป็นแหลง่ก าเนิดน า้แร่และออนเซนทีม่ชีื่อเสยีง

ทีสุ่ดบนเกาะฮอกไกโด และบรเิวณทางเขา้ดา้นหนา้หุบเขาจะมยีกัษถ์อืกระบองอยู่ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืง เชื่อว่า

ช่วยปกป้องเมอืงน้ี ยกัษท์ีอ่าศยัอยู่ในจโิกกดุานิเรยีกว่า “ยุคิจนิ” เป็นยกัษด์ทีีจ่ะน าเอาโชครา้ยไปแลว้จะท าใหผู้ค้นมี

ความสุข น่ีเป็นยกัษ ์2 สอียู่ระหว่างทางขึ้นไปหุบเขานรก  
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น าท่านเดินทางกลบั เมืองซปัโปโร (SAPPORO)  จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง มิตซุยเอา้ทเ์ลท (Mitsui Outlet) เอาท์

เลต็ขนาดใหญ่ของซปัโปโร ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัจากท ัว่โลกใหท่้านเลอืกชม

และซื้อมากมาย 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

ที่พกั REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองซปัโปโร 

 

วนัที่สี ่ เมืองบเิอะ – สระน ้าสฟ้ีา – เมืองอาซาฮคิาวา่ – หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ – เมืองฟรุาโน่ – หมู่บา้นเทพ

นิยาย น้ิงเกิ้ลเทอเรส – ออิอน ทาวน์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านสู่ เมืองบเิอะ (BIEI) เป็นเมอืงขนาดเลก็ของฮอกไกโด โดยเมอืงแห่งน้ีมภีมูทิศันท์างธรรมชาติทีง่ดงาม 

รายลอ้มไปดว้ยภเูขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่  จากนัน้น าท่านชม สระน ้ าสฟ้ีา (Blue Pond) เป็นแหลง่น า้ตามธรรมชาตทิี่

มสีฟ้ีาสดใส เป็นสถา  นทีท่่องเทีย่วอกีแห่งที่น่าสนใจส าหรบัผูช้ื่นชอบธรรมชาต ิต ัง้อยู่ใจกลางเมอืงบเิอ น้ีเกดิขึ้นเพราะ

ความบงัเอญิหลงัการสรา้งเขือ่น เพือ่ป้องกนัการเกิดโคลนถลม่จากภเูขา ท าใหน้ า้ถกูก ัน้ไม่ใหอ้อกจากเขือ่น น า้ถูกกกัเก็บ

รวมกนัจนเกิดเป็น Blue Pond ทีม่สีฟ้ีาสวยสดใส แตกต่างจากบอ่น า้ตามธรรมชาตอิื่นๆ และยงัมตีอไมสู้งทีส่วยงามมี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั จงึท าใหบ้อ่น า้แห่งน้ีโดดเด่นน่าไปเที่ยวชม 
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น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า (Asahikawa Ramen Village) ราเมนของทีน่ี่มรีสชาตอินัเป็นเอกลกัษณ์

และไดร้บัการกลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืก าเนิดขึ้นในปี 1996 โดย

รวบรวมรา้นราเมนชื่อดงัของเมอืงอาซาฮคิาว่าท ัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดยีว เสมอืนหมู่บา้นราเมนที่

รวบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดียว และยงัมหีอ้งเลก็ๆทีจ่ดัแสดงประวตัิความเป็นมาของหมูบ่า้นแห่งน้ีใหส้  าหรบัผูท้ี่

สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองฟรุาโน่ (FURANO) เมอืงเลก็ๆ ที่ต ัง้อยู่ใจกลางเกาะฮอกไกโด จงึถกูเรยีกขานว่า “สะดอืของฮ

อกไกโด”รายลอ้มไปดว้ยภเูขาขนาดใหญ่ไมว่่าจะเป็นเทอืกเขาโทกาจใินกลุ่มภเูขาไฟไดเซท็สซึนั ภเูขาอาชเิบท็ส ึและภเูขา

ยูบาร ิเมอืงฟุราโน่นัน้มสีภาพอากาศเยน็และแหง้มธีรรมชาตอิดุมสมบูรณ ์เหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร 

โดยเฉพาะดอกไม ้แต่ในช่วงฤดูหนาวในเวลาทีห่มิะตก กจ็ะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมูบ่า้นขนาดเลก็ๆทีเ่ตม็ไปดว้ย

กระท่อมไมน่้ารกั สรา้งเรียงรายไปตามทางเดนิเหมอืนกบัศิลปะในเทพนิยาย กระท่อมแต่ละหลงักค็ือรา้นขายของแต่ละ

รา้น ซึง่ประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น ทีจ่  าหน่ายสนิคา้งานฝีมอืและสนิคา้พื้นเมอืง โดยมรีา้นกาแฟ Chu Chu no Ie 

ตัง้อยู่ใจกลางของหมู่บา้น รา้นคา้ต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกนัมาก ท าใหดู้เหมอืนเป็นหมูบ่า้นซึง่อยู่ท่ามกลางป่า คลา้ยบา้นใน

เทพนิยาย หนา้หนาวเช่นน้ีกจ็ะไดบ้รรยากาศหมิะแบบขาวโพลน แต่ในฤดูรอ้นกจ็ะไดบ้รรยากาศของป่าสนเขยีวขจกีบั

บา้นไมใ้นป่าสน  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ออิอน ทาวน์ (Aeon Town) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระ

ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่างคิทแคท 

สามารถหาซื้อไดท้ี่น่ีเช่นกนั 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
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ที่พกั  ART ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองอาซาฮคิาว่า 

 

วนัที่หา้ เนินพระพทุธเจา้ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิิ – รา้น

กาแฟ ฮลัโหล คติตี้  – ดิวตี้ฟร ี– รา้นสนิคา้มือสอง – ถนนทานุกโิคจ ิ– บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เนินพระพทุธเจา้ (Hill of Buddha) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ถอืว่าเป็น

ผลงานการสรา้งชิ้นเอกอกีชิ้นหน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจา้ของรางวลัพรติซเ์กอรท์ีถ่อืว่าที่สุดรางวลั

ของสถาปนิก โดยมลีกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปปัน้พระพทุธรูปมคีวามสูงมากถงึ 13.5 เมตรและมนี า้หนกั 1500 ตนั 

พื้นทีท่ี่ลอ้มรอบจะมค่ีอยๆลาดลง อกีท ัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ช่วงฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มีว่งของตน้ลา

เวนเดอร ์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมอืนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะทีข่าวโพลน และอกีจดุหน่ึงทีพ่ลาดไมไ่ดน้ัน่

คือการเดนิลอดไปตามอโุมงคท์ี่มาความยาว 40 เมตร ทีเ่มือ่เดนิไปจนถงึจดุที่ประดษิฐานพระพทุธรูปทีอ่ยู่บรเิวณ

ปลายทางของอโุมงคแ์ลว้มองยอ้นขึ้นไป จะมองเหน็เหมอืนมแีสงสะทอ้นอยู่รอบๆองคพ์ระพทุธรูปเปรยีบเสมอืนรศัมี

แสงแห่งฟ้า ซึง่ไมส่ามารถมองไดจ้ากทางดา้นนอก ถอืเป็นอกีส่วนหน่ึงที่ทางสถาปนิกตัง้ใจออกแบบเพือ่ใหทุ้กๆส่วนมี

ความพเิศษไม่แพก้นั นบัว่าเป็นอกีหน่ึง Unseen Hokkaido สถานทีท่ี่มคีวามมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอย่างยิง่ส  าหรบัการมา

เยอืน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (OTARU) เป็นเมอืงท่าในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของนครซปัโปโร เป็น

เมอืงท่าหลกัของอ่าวมาเป็นเวลานานจงึ มอีาคารเก่าแก่มากมาย เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหน่ึงในญี่ปุ่น  

จากนัน้น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองสายเลก็ๆ ทีไ่หลผ่านกลางเมอืง สญัลกัษณข์องเมอืงโอตารุ ทีม่ี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิประดบัตกแต่งดว้ยโคมไฟถนนแบบวคิตอเรยีน 
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี(Otaru Music Box Museum) ที่น่ีเป็นแหลง่รวบรวมกลอ่งดนตรี

หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล ์ลกัษณะของอาคารเป็นอาหารเก่าแก่ 3 ช ัน้ ภายนอกถูกสรา้งขึ้นจากอฐิแดง และ

โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ตวัอาคารไดร้บัอิทธพิลสถาปตัยกรรมจากชาว

ยุโรปที่เขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ ภายในมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายกว่า 3,400 ชนิด มหีลายราคาใหเ้ลอืกซื้อไดต้ามสะดวก  

น าท่านสู่ โรงเป่าแกว้คติาอชิิ (Kitaichi Glass) โรงเป่าแกว้ชื่อดงัของเมอืงโอตารุ ชมการสาธิตการเป่าแกว้ดว้ยวธิีกรรม

ดัง้เดมิ หรอืหากท่านใดชื่นชอบการประดษิฐส์ิง่ของทีไ่มเ่หมอืนใครกส็ามารถเขา้ร่วมข ัน้ตอนท าเครื่องแกว้แบบ DIY เพือ่

สรา้งผลงานเป็นของตนเองได ้หรอืจะเลอืกซื้อสนิคา้สวยๆทีม่อีย่างหลากหลายกไ็ดเ้ช่นกนั อุตสาหกรรมการท า

ผลติภณัฑจ์ากแกว้ของชาวโอตารุนัน้ เริ่มตน้หลงัจากอตุสาหกรรมประมงเริ่มถดถอยในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

ชาวเมอืงลายคนจงึหนัไปผลติเครื่องแกว้เพือ่เป็นการทดแทนรายได ้ปจัจบุนัเมอืงโอตารุกย็งัขึ้นชื่อในอตุสาหกรรมเครื่อง

แกว้อยู่  เดนิทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี้  (Hello Kitty Café Otaru) เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารกั ของตวั

การตู์นแมวชื่อดงั คิตตี้ ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั  น าท่านอสิระชอ็ปป้ิง ดิวตี้ฟร ี(Duty Free) 

ใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษ ีท ัง้ เสื้อผา้ น า้หอม ต่างๆมากมาย  จากนัน้น าท่านจุใจชอ้ปป้ิง รา้นสนิคา้มือสอง 

ภายในรา้นจะมจี  าหน่ายสนิคา้สภาพด ีเช่น กระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื่องใชต่้างๆ เครื่องจานชาม ชดุกาแฟ 

ซึง่ส่วนใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่น  จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็น

ย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร โดยมพีื้นที่ท ัง้หมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ต่างๆ อย่าง

รา้นขายกโิมโน เครื่องดนตร ีวดิีโอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุ่นดว้ย 

เน่ืองจากมเีกมเซน็เตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ที่น่ียงัมกีารตกแต่งบนหลงัคา

ดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 
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เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ...บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

ที่พกั REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองซปัโปโร 

 

วนัที่หก เมืองซปัโปโร - อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (FREE DAY) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน าในเมืองซปัโปโร 

 ซปัโปโรทวีีทาวเวอร ์(Sapporo TV Tower) 

 สวนโอโดร ิ(Odori Park) 

 พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร (Sapporo Beer Museum) 

 ตลาดปลานิโจ (Nijo market) 

 ย่านซูซูกโินะ (Susukino) 

 ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

ที่พกั REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองซปัโปโร 
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วนัที่เจด็ สนามบนินิวชิโตเสะ (ซปัโปโร) – สนามบนิสุวรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินิวชิโตเสะ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

12.55 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์ (AirAsia X) เทีย่วบนิที ่XJ 

621 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง 55 นาท ี**ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

18.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิาร 

FIN JAPAN ฮอกไกโด โอโ้ห...หนาวจริ๊ง 7 วนั 5 คืน - FD 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก) 

ราคาไม่รวม 

ตัว๋เครื่องบ ิ(JOINLAND) 
ราคาพกัเดี่ยว 

เดินทางเดือน มกราคม 2566 

11 - 17 มกราคม 2565 48,990 > 36,990 28,990 10,000 

18 - 24 มกราคม 2565 48,990 > 36,990 28,990 10,000 

25 - 31 มกราคม 2565 48,990 > 36,990 28,990 10,000 

 

เดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์2566 

01-07 กมุภาพนัธ ์2565  

* Snow Festival 
59,990 > 57,990 35,990 12,000 

08-14 กมุภาพนัธ ์2565 

* Snow Festival 
59,990 > 57,990 35,990 12,000 

15-21 กมุภาพนัธ ์2565 48,990 28,990 10,000 

22-28 กมุภาพนัธ ์2565 48,990 28,990 10,000 

 

เดินทางเดือน มกราคม 2566 

01-07 มีนาคม 2565 48,990 28,990 10,000 

08-14 มีนาคม 2565 48,990 28,990 10,000 
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15-21 มีนาคม 2565 48,990 28,990 10,000 

ราคาเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ปี (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

● ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

● ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

● ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องท่านละ 20 กโิลกรมั 

● ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

● ค่าทีพ่กัตามรายการที่ระบ ุพกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื พกัหอ้งละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มค่าพกัหอ้งเดี่ยว 

● ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

● ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

● ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

● ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทาง 

● นา้ดื่มบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

● ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบรกิารเท่านัน้) 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

● ค่าท าหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งของผูถ้อืหนงัสอืเดินทางต่างดา้ว 

● ค่าภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิในกรณีที่สายการบนิมปีระกาศเก็บเพิม่เติม 

● ค่าใชจ่้ายเกี่ยวขอ้งกบัการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบยีบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

● ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ 

● ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 

● ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

● ค่าอาหารพเิศษส ัง่เพิ่มเตมิ เช่น อาหารเจ, มงัสวริตั,ิ อาหารฮาลาล หรอื อาหารพเิศษทางโภชนาการ 

● ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, 

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

● ค่าประกนัสุขภาพ COVID-19 

● ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ช ัว่โมง หรอื ATK 24 ช ัว่โมง 

● ค่าอาหารมื้ออสิระ 

● ค่ารถวนัอสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั 

● ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท ต่อท่าน 
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เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นัน้ โดยส่งอเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

เพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.  ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะเรยีกเกบ็เงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 30 วนักอ่นการเดินทาง มเิช่นนัน้บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ 

เดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรอืตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการที่ 

ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก*์** 

● แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 60 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์100% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, ค่ามดัจ าโรงแรมที่

พกั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และ ค่าบรกิาร 

● แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, ค่ามดัจ าโรงแรมที่

พกั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และ ค่าบรกิาร 

● แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วนั ขอสงวนสทิธิในการไมค่ืนเงนิเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ 

ทัง้สิ้น** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ 

ถอืว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้รกิารขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษของเที่ยวบนิปกติและเที่ยวบนิเช่าเหมาล  า ทางบรษิทัจะท าการออกบตัร

โดยสารทนัทเีม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้หากท่านตอ้งการ

เปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่สายการบนิก าหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาก าหนดการ

เดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ, จ านวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืน

ค่าบริการได ้

6. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไม่ได  ้
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิให ้

ส  าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่วดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว

น้ี 

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตุมาจากผู ้

เดนิทาง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เติม

ทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัิเหตุต่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

12. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตุใน

รายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

13. ในกรณีผูเ้ดนิทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืต ัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

14. กรณีทีผู่เ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุคร ัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมร่บัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

15. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากผูเ้ดนิทางไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

16. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ 

กต็ามทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

17. กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋การเดนิทางทกุประเภท กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรบั 

เปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตัว๋ภายในโดย

ไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
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รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้ริการกอ่นตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

 

 

 

 

เอกสารที่ใชใ้นการเดินทาง 

1. พาสปอรต์ 

2. ใบรบัรองการฉีดวคัซนีโควดิ (3 เขม็) ยีห่อ้ตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

3. ส าหรบัลูกคา้ที่ยงัไมไ่ดร้บัวคัซนีหรอืไดร้บัวคัซนีชนิดทีไ่ม่ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารอนามยัโลก 

ยงัคงตอ้งแสดงผลตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ดว้ยวธิ ีRT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมง ก่อนออกเดนิทาง 

4. ลงทะเบยีนเวบ็ไซต ์VISIT JAPAN 
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                                                              หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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