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รหัสโปรแกรม : 25731(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 BT-CTS04_XJ_6D4N_JAN-FEB 2023 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 BT-CTS04_XJ_6D4N_JAN-FEB 2023 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 BT-CTS04_XJ_6D4N_JAN-FEB 2023 

               

 

 

 

                                      อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง ตารางเวลาไฟล์ทบิน จ านวน ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่า
กว่า 12 ปี
ไม่ใช้เตยีง 

พักเดีย่ว 

23 – 28 มกราคม  2566 ขาไป    BKK - CTS  XJ620  02.05 – 10.40 
ขากลับ CTS - BKK  XJ621  11.55  - 17.50 35+1 47,999 45,999 8,900 

15 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 ขาไป    BKK - CTS  XJ620  03.05 – 11.40 
ขากลับ CTS - BKK  XJ621  11.55  - 17.50 35+1 46,999 44,999 8,900 

08 – 13 มนีาคม 2566 ขาไป    BKK - CTS  XJ620  03.05 – 11.40 
ขากลับ CTS - BKK  XJ621  11.55  - 17.50 35+1 40,999 38,999 8,900 

15 – 20 มนีาคม 2566 ขาไป    BKK - CTS  XJ620  03.05 – 11.40 
ขากลับ CTS - BKK  XJ621  11.55  - 17.50 35+1 39,999 37,999 8,900 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท 

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 
ราคาจอยแลนด์หักค่าต๋ัวออกท่านละ 16,000 บาท 

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉดีวัคซนี (ภาษาอังกฤษ , ภาษาญีปุ่่น) (วัคซนี 3 เข็มตามมาตรฐานญีปุ่่นที ่

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

หมายเหตุ : กรณฉีดีวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น ต้องย่ืนผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อน

เดินทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) กรณฉีดีวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น 

3. ลงทะเบยีนผ่านเว็บไซต์ VISIT JAPAN ให้เรยีบรอ้ย 

ด าเนินการท้ัง 3 ข้ันตอนนี้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่

ด าเนินการตามข้ันตอนท้ังหมดผ่านแอพพลิเคชั่น ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือ

ของท่านเอง ซ่ึงใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร 
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23.30 น.  พรอ้มกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ  ขาออก ชั้น 4 ประตู 3 ROW F สายการบินไทยแอรเ์อเชยี เอ๊กซ์  
Thai Air Asia X (XJ)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

03.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร  ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบิน XJ620  (ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

11.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร  ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก

เจ้าหน้าท่ี (เวลาท้องถ่ินท่ีญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  หลังจากผ่านข้ันตอนของกรม

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  น าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโรเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน แบบ SET BOX 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ       

วันทีส่อง สนามบนิชิโตเสะ ประเทศญีปุ่่น • เมืองฟูราโน่ • หมู่บ้านนิงเก้ิล เทอเรซ • เมอืงอาซาฮิกาว่า 

• อิออน มอลล์                       (-/กลางวัน/-) 
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จากน้ัน เดินทางสู่เมืองฟูราโน่  ฟูราโนะเป็นพื้นท่ีกว้างบนเนินเขาท่ีทอดไปยังภูเขา โทกาจิ ฟุราโนะเป็นส่วน

หน่ึงของอุทยานธรรมชาติฟุราโนะ-อาชิเบ็ทสึ โดยต้ังอยู่เลียบแม่น้าโซราจิ เน่ืองจากมีท่ีต้ังอยู่ท่ีใจ

กลางฮอกไกโด  ฟูราโนะจึงมีช่ือเล่นว่า “เมืองสะดือ” 

เดินทางสู่ หมู่บ้านนิงเก้ิลเทอเรซ  ซ่ึงเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กๆ ท่ีมีการออกแบบท่ีแตกต่างจากหมู่บ้านท่ัวไป  

โดยสร้างเป็นกระท่อมขนาดเล็กท่ามกลางสวนต้นไม้ใหญ่ท่ีร่มร่ืน เช่ือมต่อบ้านด้วยสะพานไม้  โดย

หมู่บ้านน้ียังมีร้านค้าให้ช้อปป้ิงกันอีกด้วย โดยจะเป็นสินค้าแฮนด์เมดและสินค้าพื้นเมืองจ าพวกงาน

ฝีมือต่างๆ สินค้าไอเดียท่ีทันสมัน นอกจากจะมีจ าหน่ายแล้วยังสามารถชมการท างานฝีมือน้ีได้อีก

ด้วย 

 
เดินทางสู่ อิออน มอลล์  ห้างสรรพสินค้าช้ันน าของญี่ปุ่น ท่ีมีสินค้ามากมายหลายชนิดในราคาย่อมเยาให้ท่าน

เลือกซ้ือได้อย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ เคร่ืองส าอางและยา 

ซ่ึงห้างอิออน มอลล์ น้ี เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีอยู่ในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น เพราะสามารถหาซ้ือสินค้า

ได้ทุกชนิดในแห่งเดียวได้เลย  และทุกๆช่วงเทศกาลทางห้างก็มีการจัดโปรโมช่ันประจ าฤดูกาลอีก

ด้วย อีกท้ังยังสามารถน าสินค้าไปท าเร่ืองยกเว้นภาษี โดยน าสินค้าท่ีซ้ือมาไปท่ีเคาน์เตอร์ TAX 

REFUND พร้อมกับแสดงใบเสร็จและพาสปอร์ตก็สามารถท าเร่ืองยกเว้นภาษีได้เรียบร้อย 

ค่า     อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั   

ทีพ่ัก  WING ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่โรงแรม
ท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ ลานกิจกรรมหิมะ ซ่ึงเป็นลานกิจกรรมหิมะ ท่ีมีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาสนุกสนานท้าทาย

ความต่ืนเต้นกับกิจกรรมบนลานหิมะ ซ่ึงในช่วงฤดูหนาวคนส่วนใหญ่จะนิยมไปเล่นกับกิจกรรมสโนว์

โมบิล โดยมีครูฝึกและสตาฟผู้ช านาญการคอยสอนวิธีการเล่นให้ท่านอย่างใกล้ชิด ***ค่าทัวร์ไม่

รวมค่าบริการสโนว์โมบิลท่านละ 10,000 – 18,000 เยน*** ลานกิจกรรมนี้เปิดให้บริการตาม

สภาพอากาศ หากไม่เปิดให้บรกิารขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม 

 

 

วันทีส่าม ลานกิจกรรมหิมะ • หมู่บา้นราเมน • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า • ช้อปปิ้ งทานุกิโคจิ   

                                                                                                                                                        (เช้า/-/เย็น)                                                               
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เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาวะ ให้ท่านได้ล้ิมรสราเมนท่ีหลากหลายจาก 8 ร้านราเมนยอดนิยมซ่ึง

สถานท่ีแห่งน้ีสร้างข้ึนมาเพื่อสื่อสารถึงวัฒนธรรมของราเมนแห่งเมืองอาซาฮิกาวะ  เน่ืองจากราเมน

แห่งน้ีม่ีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นสูตรท่ีสร้างสรรค์มาเพื่อซึมซับอากาศหนาวพื้นท่ีแห่งน้ี  8 

ร้านยอดนิยมในพื้นท่ีแห่งน้ีได้แก่ Aoba , Ittetsu-an Matsuda , Ishida , Tenkin , Santoka , Saijo 

, Koubo Kato และ Baikoken โดยมีหลักการต้ังต้นไม่ใช้เคร่ืองปรุงสังเคราะห์  จนได้ราเมนอาซาฮิ

กาวะแบบด้ังเดิมและทันสมัย  ท าให้สามารถเลือกทานได้หลากหลายตามความต้องการ 

กลางวัน       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

เดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  ต้ังอยู่ในเมืองอาซาฮกาวะ  จังหวัดฮอกไกโด เปิดท าการมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 

1967 และมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในปี ค.ศ. 1997 ซ่ึงเป็นสวนสัตว์ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในแถบ

รอบนอกของเมืองอาซาฮิกาวะ มีสัตว์

มากกว่า 700 ชนิด จาก 124 สายพันธ์ุ

อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีคล้ายคลึงกับ

ถ่ินท่ีอยู่ตามธรรมชาติมากท่ีสุด  ไฮไลท์

ของท่ีสวนสัตว์แห่งน้ีคือ “อุโมงค์แก้ว

เพนกวิน” ซ่ึงเป็นอุโมงค์ผ่านบริเวณสระ

ว่ายน้าของฝูงนกเพนกวิน  นอกจากน้ี 

ในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม จะมีขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ซ่ึงจุดเร่ิมต้นของพาเหรดน้ีคือ 

พฤติกรรมทางธรรมชาติของเพนกวินท่ีจะออกเดินทางไปยังทะเล เพื่อไปหาอาหารเป็นหมู่ ทางสวน

สัตว์จึงน าพฤติกรรมน้ีบวกกับความต้องการท่ีอยากให้นกเพนกวินได้ออกก าลังกายในฤดูหนาวมา

รวมกันและกลายมาเป็นพาเหรดท่ีเป็นยอดนิยม

ของสวนสัตว์แห่งน้ีน่ีเอง  ขบวนพาเหรดนี้ข้ึนอยู่

กับสภาพอากาศและมีโชว์วันละ 2 รอบ รอบ

แรก 11.00 น. รอบทีส่อง 14.30 น. 
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จากน้ัน อิสระให้ท่านช้อปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ  เป็นถนนช้อปป้ิงท่ีมีหลังคาคลุมระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร 

ถูกแบ่งออกเป็น 7 บล็อก  ซ่ึงสองข้างทางน้ีเต็มไปด้วยร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร 

ยาสามัญ เสื้อผ้า ร้านรองเท้ายอดฮิต อย่าง ABC MART หรือแม้แต่ร้านท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังย่าง Don 

Quijote ก็มีอยู่ในย่านน้ีเช่นกัน  สถานท่ีแห่งน้ีมีอายุมากกว่า 100 ปี และเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีการจัด

เทศกาลต่างๆตามแต่ละช่วงอีกด้วย 

 

ค่า      บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด บรกิารให้ทุกท่านได้เต็มอ่ิม 

พรอ้มปิ้ งย่างยากินิคุ ซูชิ เทมปูระ และ ผลไม้ประจ าฤดูกาล พรอ้มเครื่องด่ืมซอฟท์ดริง้ไม่อ้ัน  

ทีพ่ัก WING SAPPORO HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่โรงแรม
ท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร  ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร  ตัวอาคารของหอนาฬิกาก่อสร้าง

ข้ึนเ ม่ือปี  1878  ต้ั งอ ยู่ในเขตของวิทยาลัย

เกษตรซัปโปโร  ตัวเรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุง

บอสตัน  โดยปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปรุง

สถาน ท่ีจนกลายเ ป็นพิพิธ ภัณฑ์ จัดแสดง

เ ก่ี ย ว กั บป ระ วั ติ ศ าสต ร์ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ใ ห้

นักท่องเท่ียวท่ีสนใจได้เข้าชม 

 ผ่านชมสวนโอโดริ ต้ังอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร  ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือและ

ทิศใต้  ทางด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นท่ีต้ัง

ของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 

150 เมตร ซ่ึงด้านบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิว

ท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ

แบบ 360 องศา 

น าท่านชม คลองโอตารุ ซ่ึงเป็นแลนด์มาร์กส าคัญของเกาะฮอก

ไกโดอีกหน่ึงแห่ง  เพราะในอดีตคลองแห่งน้ีเป็นท่าเรือท่ีส าคัญในช่วงศตวรรษท่ี 20 เรือล าใหญ่จะ

ถ่ายสินค้าลงเรือล าเล็กและล าเลียงไปตามคลอง  ในเวลาต่อมามีสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มมากข้ึน  

ท าให้สินค้าสามารถส่งผ่านเรือล าใหญ่ได้โดยตรง  ไม่ต้องล าเลียงผ่านเรือล าเล็กเหมือนก่อนหน้าน้ัน  

และในปี ค.ศ. 1980 บริเวณคลองแห่งน้ีได้รับการบูรณะซ่อมแซมท าให้สวยงามเพิ่มมากข้ึนจึงเป็น

จุดท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  และโกดังต่างๆริมคลองได้รับการปรับปรุงให้มาเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน

วันทีส่ี ่ หอนาฬิกาซัปโปโร • สวนโอโดร ิ• เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร ี• 

นาฬิกาไอน้าโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • รา้นค้าปลอดภาษี • พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ • 

อุทยานโมอาย • มิตซุย เอ้าท์เล็ท                                                    (เช้า/กลางวัน/-)                         
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ขายของท่ีระลึกและพิพิธภัณฑ์ ท าให้บรรยากาศริมคลองโอตารุครึกคร้ืนตลอดเวลา  และในช่วงฤดู

หนาวบริเวณริมคลองยังจัดให้มีเทศกาลไฟริมคลองโอตารุอีกด้วย 

 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร ี ต้ังอยู่บนถนนซาไกมาจิท่ีเมืองโอตารุ อาคารพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างในสไตล์

ตะวันตก  มีอายุกว่า 100 ปีและเป็นหน่ึงใน

พิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่น  

เม่ือได้เข้ามาท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีจะได้พบกับกล่อง

ดนตรีจ านวนมากมายมากกว่า 3,000 ช้ิน ต้ังโชว์

ความสวยงามเรียงรายและมีการจ าหน่ายให้แก่ผู้

เ ข้าชมอีกด้วย  การดีไซน์กล่องดนตรี น้ันมี

หลากหลายให้เลือกตามความชอบ  

และยังมีส่วนท่ีให้ผู้เยี่ยมชมสามารถท ากล่องเพลงของตนเองได้อีกด้วย  เม่ือเดินออก

จากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีแล้วจะมองเห็น หอนาฬิกาไอน้าโบราณ ซ่ึงเป็นอีกจุด

แลนด์มาร์กหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ตัวเรือนนาฬิกาน้ียังสามารถท างานได้ดี ซ่ึงเป็น 1 
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ใน 2 เรือนท่ียังคงเหลืออยู่บนโลกใบน้ี นาฬิกาไอน้าเรือนน้ีได้รับมาจากเมืองแวนคูเวอร์  ประเทศ

แคนนาดา ซ่ึงทางการได้มอบให้เป็นของขวัญกับเมืองโอตารุ  นาฬิกาเรือนน้ีจะส่งเสียงดนตรีเตือน

เวลาออกมาให้ผู้คนท่ีสัญจรไปมาได้ยินทุกๆ 15 นาทีอีกด้วย 

จากน้ัน  อิสระให้ท่านเดินช้อปป้ิง ถนนซาไกมาจิ ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณฝ่ังตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ซ่ึง

เป็นถนนเก่าแก่ มีประวัติอันยาวนาน  ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 1800 – 1900 โดยถนนแห่งน้ีมีความยาว

ตลอดทางประมาณ 750 เมตร และถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี  อาคารต่างๆบริเวณถนนแห่งน้ียังคง

รูปลักษณ์แบบเดิมไว้และอยู่ในสภาพดีอีกด้วย ซ่ึงตลอดทางแนวเดินสองฟากฝ่ัง เต็มไปด้วยคาเฟ่ 

ร้านอาหาร ร้านขนม พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของท่ีระลึกอย่างมากมาย  คาเฟ่ท่ีเป็นท่ี

นิยมอันดับต้นๆในสถานท่ีแห่งน้ีได้แก่ LETAO เมนูขนมหวานชีสเค้กท่ีถูกใจใครหลายๆคนน้ันเอง 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านสู่ ร้านค้าปลอดภาษี  แห่งเกาะฮอกไกโด เป็นร้านค้าปลอดภาษีแห่งเดียวในฮอกไกโด บริการสินค้า

เพื่อสุขภาพ แบรนด์เนม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้ว คนญี่ปุ่น นิยม

รักษาสุขภาพด้วยการเพิ่มวิตามินให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่า วิตามินบ ารุงร่างกายในประเทศญี่ปุ่น

น้ัน มีมากมายหลากหลายย่ีห้อ ส่วนเคร่ืองส าอางของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่แพ้ท่ีอ่ืนๆเช่นกัน มีแบรนท่ี

ข้ึนช่ือหลากหลายมากมายในญี่ปุ่น บริการท่ีร้านปลอดภาษีน้ีเช่นเดียวกัน 

น าท่านชม พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ  ต้ังอยู่ท่ีเมืองซัปโปโรตอนเหนือ เป็นผลงานช้ินเอกของทาดาโอะ อันโดะ 

สถาปนิกช่ือดังของญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ โดยสถานท่ีแห่งน้ีมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบ

รูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงอยู่ท่ี 13.5 เมตร และมีน้าหนัก 1500 ตัน พื้นท่ีท่ีล้อมรอบจะค่อยๆลาด

ลง และรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ  ย่ิงในช่วงฤดูร้อนจะสามารถมองเห็นต้นลาเวนเดอร์จ านวนกว่า 

150,000 ต้นล้อมรอบรูปป้ันพระพุทธรูป  ส่วนในฤดูหนาวจะปกคลุมไปด้วยหิมะ ท าให้มีความ

สวยงามแตกต่างกันออกไป 
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 จากน้ันบริเวณโดยรอบพระพุทธรูป อิสระให้ท่านชม อุทยานโมอาย  รูปป้ันหินจ าลองของโมอาย

แห่งเกาะอีสเตอร์ บริเวณโดยรอบพระใหญ่  อิสระให้ท่านเท่ียวชมตามอัธยาศัย 

 

จากน้ัน อิสระช้อปป้ิง ณ มิตซุยเอ้าท์เล็ต ซ่ึงเป็นเอ้าท์เล็ตในร่มขนาดใหญ่ มีท้ังหมด 2 ช้ัน ร้านค้ามากกว่า 

180 ร้าน  แต่ละร้านก็จะเป็นแบรนด์ข้ึนช่ือของท้ังญี่ปุ่น และต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UNITED 

ARROWS แบรนด์ท่ีได้รับความนิยมในญี่ปุ่น , WEGO แบรนด์ดังของขวัญใจวัยรุ่นญี่ปุ่น หรือจะเป็น 

Champion , FILA เป็นต้น แบรนด์ท่ีได้ รับความนิยมตลอดกาลไม่ว่าจะเป็น COACH, NIKE, 

ONITSUKA TIGER เป็นต้น หรือหากท่านใดอยากน่ังพักเพื่อทานอาหาร ท่ีน่ียังมีศูนย์อาหารขนาด

ใหญ่ไว้บริการอีกด้วย 

ค่า      อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั  

ทีพ่ัก  WING SAPPORO HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง
แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระให้ท่านท่องเท่ียวชมเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถรับส่งและค่าเข้าชมสถานท่ี

ต่างๆ  โดยภายในเมืองซัปโปโรมีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ีน่าสนใจดังน้ี  โดยวันอิสระมีไกด์บริการ

แนะน าให้ข้อมูลวิธีการเดินทาง 

- พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร  เดิมท่ีน่ีเคยถูกใช้เป็นโรงงานผลิตเบียร์มาก่อน ปัจจุบันได้เปล่ียน

หน้าท่ีมาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เก่ียวกับเบียร์ และประวัติความเป็นมาของเบียร์ซัปโปโร 

ท่ีน่ีมีจัดพรีเมียมทัวร์พร้อมชิมเบียร์ 2 ขนิดได้ในราคาคนละ 500 เยน แต่ผู้บรรยายจะพูดเป็น

ภาษาญี่ปุ่น และมีค าบรรยายภาษาอังกฤษตามจุดต่างๆ 

- จุดชมวิวเขาโมอิวะ  เป็นเขาท่ีอยู่ใกล้ใจกลางเมืองซัปโปโรมากท่ีสุด อุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ธรรมชาติและสัตว์ป่า แถมยังเป็นจุดชมวิวเมืองซัปโปโรยอดนิยมด้วย วิวยามค่าคืนของซัปโปโร

น้ีได้รับเลือกให้เป็นอันดับ 2 ของ 3 วิวกลางคืนแสนสวยของญี่ปุ่น ประจ าปี 2015 (อันดับ 1 นา

งาซากิ อันดับ 3 โกเบ) มีกระเช้า Mount Moiwa Ropeway ให้น่ังข้ึนสู่ด้านบนได้แบบสบายๆ 

- สวนโอโดร ิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทอดตัวยาวอยู่กลางเมืองซัปโปโร มีหอคอยซัปโปโร

ทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower) ต้ังอยู่จุดเร่ิมต้นทางทิศตะวันออก ท่ีสวนน้ีถูกใช้เป็นท่ีจัดงาน

อีเว้นท์ดังๆ มากมายอย่างเบียร์การ์เด้นและร าวงบงโอโดริในหน้าร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโร 

(Sapporo Snow Festival) ในหน้าหนาว 

- โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ  

ขนมข้ึนช่ือของฮอกไกโด ด้วยคุกก้ีหอม

เนยสอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอร่อยๆ เลย

กลายเป็นของฝากยอดนิยมโรงงาน

ช็อกโกแลต ชิโรอิ  โคอิบิโตะ เป็นท้ัง

โรงงานผลิตและสวนสนุกในตัว นอกจาก

จะมาซ้ือขนม มาเล่นสนุกแล้ว ยังไปทัวร์

ชมโรงงานได้ด้วย 

วันทีห้่า อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศยั  ไม่รวมค่าบรกิารรถรบัส่ง                                         (เช้า/-/-) 
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- ตลาดปลาโจไก  หรืออีกช่ือหน่ึงท่ีเรียกกันว่า “ตลาดโจ

ไง” เป็นตลาดสดท่ีใหญ่ท่ีสุดในซัปโปโร เรียกได้ว่าเป็น

ศูนย์กลางค้าปลีก ค้าส่ง ท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมือง

ซัปโปโร  ตลาดแห่งน้ีได้รวมรวมของกินข้ึนช่ือ และ

อาหารทะเลสดๆ มาจากท่ัวทุกมุมของฮอกไกโดมาไว้ท่ี

ศูนย์กลางแห่งน้ีให้นักท่องเท่ียวได้เลือกสรรกันอย่าง

สะดวก ซ่ึงภายในตลาดประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากกว่า 70 ร้าน ไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้

ส าหรับตลาดแห่งน้ีน่ันคือ การเลือกซ้ือปูสดๆ และให้ร้านปรุงให้ทานท่ีร้านได้เลย 

- ย่านซูซูกิโนะ เป็นศูนย์รวมแหล่งความบันเทิงของ

เมืองซัปโปโรท่ีใหญ่ท่ีสุดทางตอนเหนือของประเทศ

ญี่ปุ่น  ซ่ึงเป็นแหล่งรวมร้านค้า , บาร์ , ร้านอาหาร , 

ร้านคาราโอเกะ , ร้านปาจิงโกะ เป็นต้น เป็นย่านท่ี

ครึกคร้ืนตลอดท้ังคืน แสงสีเสียง ครบครันท่ีย่านน้ี 

        อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก WING SAPPORO HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมกีารเปล่ียนแปลงแต่โรงแรม
ท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

11.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชยี เอ๊กซ์ THAI AIRASIA X เท่ียวบินท่ี 
XJ621 

(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

17.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

วันทีห่ก ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                  (เช้า/-/-) 
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หมายเหตุ :  การให้บรกิารของรถบัสน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่นน้ันสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิม่เวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ตารางการท่องเทีย่วในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

อัตราค่าบรกิารรวม 

- ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ชิโตเสะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia X (XJ)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

- ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
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- ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ัง

ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ 

ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากประเทศญี่ปุ่น

ได้รับประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK 24 ช่ัวโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ท่ีมีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ช่ัวโมง และ

เป็นแบบฟอร์มท่ีทางญี่ปุ่นก าหนดเท่าน้ัน ท่านต้องย่ืนผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้อง

มีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง 
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อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ ค้า และต้องมี

ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระ

ทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 

100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 
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กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่ัก 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 ส าหรับห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน และขนาดห้องเท่ากับห้องพัก

เด่ียว (Single) ซ่ึงมีขนาดเล็ก ขอแนะน าให้ท่านเลือกจองห้องพักเป็น 2 เตียง (Twin) เพื่อความสะดวกแก่ท่าน 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมท่ีระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเท่ียวของประเทศญี่ปุ่นเท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

 ทัวร์น้ีส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน  ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

 อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ันทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือน

วันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ท

บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
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รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและ

ไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน 

ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 
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 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

 

********************************************************* 
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                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

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