
FT-CTSXJ02 FIN JAPAN ฮอกไกโด หมิะน่าหม า่ 5 วนั 3 คืน-XJ                                                 Page 1 of 11 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26204(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FT-CTSXJ02 FIN JAPAN ฮอกไกโด หมิะน่าหม า่ 5 วนั 3 คืน-XJ                                                 Page 2 of 11 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ 

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

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่อง

ออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ี 

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกช่วงที่น ัง่บน

เครื่องบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ หากตอ้งการซื้อบรกิารเสรมิโปรดตดิต่อฝ่ายขาย 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ–สนามบนินิวชิโตเสะ (ซปัโปโร)-เนินพระพทุธเจา้–เมืองโอตาร–ุคลองโอตารุ–พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร–ีโรงเป่าแกว้คติาอชิิ–โรงงานช็อคโกแลตชิโรอโิคอบิโิตะ-ถนนทานุกโิคจ ิ

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 ประเทศญี่ปุ่น เกาะทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศญี่ปุ่น ดนิแดนโรแมนติคทางเหนือ

ทีม่ธีรรมชาตอิดุมสมบูรณแ์ละมทีวิทศันท์ีส่วยงาม ซึง่ค าว่า “ฮอกไกโด” หมายถงึ เสน้ทางสู่ทะเลเหนือ เวลาทอ้งถิน่เรว็

กว่าประเทศไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่เมอืงซปัโปโร 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบชุดเบนโตะ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เนินพระพทุธเจา้ (Hill of Buddha) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ถอืว่าเป็น

ผลงานการสรา้งชิ้นเอกอกีชิ้นหน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจา้ของรางวลัพริตซเ์กอรท์ีถ่อืว่าทีสุ่ดรางวลั

ของสถาปนิก โดยมลีกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปปัน้พระพทุธรูปมคีวามสูงมากถงึ 13.5 เมตรและมนี า้หนกั 1500 ตนั 

พื้นทีท่ี่ลอ้มรอบจะมค่ีอยๆลาดลง อกีท ัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม ช่วงฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้ีมว่งของตน้ลา

เวนเดอร ์และช่วงฤดูหนาวทีเ่หมอืนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะทีข่าวโพลน และอกีจุดหน่ึงทีพ่ลาดไมไ่ดน้ัน่

คือการเดนิลอดไปตามอโุมงคท์ี่มาความยาว 40 เมตร ทีเ่มือ่เดินไปจนถงึจดุที่ประดษิฐานพระพทุธรูปทีอ่ยู่บรเิวณ

ปลายทางของอโุมงคแ์ลว้มองยอ้นขึ้นไป จะมองเหน็เหมอืนมแีสงสะทอ้นอยู่รอบๆองคพ์ระพทุธรูปเปรยีบเสมอืนรศัมี

แสงแห่งฟ้า ซึง่ไม่สามารถมองไดจ้ากทางดา้นนอก ถอืเป็นอกีส่วนหน่ึงที่ทางสถาปนิกตัง้ใจออกแบบเพือ่ใหท้กุๆส่วนมี

ความพเิศษไม่แพก้นั นบัว่าเป็นอกีหน่ึง Unseen Hokkaido สถานที่ทีม่คีวามมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอย่างยิง่ส  าหรบัการ

มาเยอืน น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมอืงท่าในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของนครซปัโปโร 

เป็นเมอืงท่าหลกัของอ่าวมาเป็นเวลานานจงึ มอีาคารเก่าแก่มากมาย เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหน่ึงในญี่ปุ่น  

จากนัน้น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองสายเลก็ๆ ทีไ่หลผ่านกลางเมอืง สญัลกัษณข์องเมอืงโอตารุ ที่มี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิประดบัตกแต่งดว้ยโคมไฟถนนแบบวคิตอเรยีน จากนัน้น าท่านสู่ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี

(Otaru Music Box Museum) ทีน่ี่เป็นแหลง่รวบรวมกลอ่งดนตรีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล ์ลกัษณะของ

อาคารเป็นอาหารเก่าแก่ 3 ช ัน้ ภายนอกถูกสรา้งขึ้นจากอฐิแดง และโครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้ง

ขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ตวัอาคารไดร้บัอิทธพิลสถาปตัยกรรมจากชาวยุโรปทีเ่ขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ ภายในมสีนิคา้ใหเ้ลอืก

หลากหลายกว่า 3,400 ชนิด มหีลายราคาใหเ้ลอืกซื้อไดต้ามสะดวก  น าท่านสู่ โรงเป่าแกว้คิตาอชิิ (Kitaichi Glass) 

โรงเป่าแกว้ชื่อดงัของเมอืงโอตารุ ชมการสาธติการเป่าแกว้ดว้ยวธิีกรรมดัง้เดมิ หรอืหากท่านใดชื่นชอบการประดิษฐ์

สิง่ของทีไ่มเ่หมอืนใครก็สามารถเขา้ร่วมข ัน้ตอนท าเครื่องแกว้แบบ DIY เพือ่สรา้งผลงานเป็นของตนเองได ้หรอืจะเลอืก
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ซื้อสนิคา้สวยๆทีม่อีย่างหลากหลายกไ็ดเ้ช่นกนั อตุสาหกรรมการท าผลติภณัฑจ์ากแกว้ของชาวโอตารุนัน้ เริ่มตน้

หลงัจากอุตสาหกรรมประมงเริ่มถดถอยในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ชาวเมอืงลายคนจงึหนัไปผลติเครื่องแกว้เพือ่

เป็นการทดแทนรายได ้ปจัจุบนัเมอืงโอตารุกย็งัขึ้นชื่อในอตุสาหกรรมเครื่องแกว้อยู่ จากนัน้น าท่านสู่ โรงงานช็อคโก

แลตชิโรอโิคอบิโิตะ (Shiroi Koibito Park) ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อคุก้กี้ Shiroi Koibio คุก้กี้ เนยสอดไสช้อ็กโกแลตขาว

ซึง่ถอืเป็นของฝากที่นิยมของฮอกไกโด(ค่าทวัรไ์มร่วมค่าเขา้ชมการผลติดา้นใน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร โดยมพีื้นทีท่ ัง้หมด 7 

บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกิโมโน เครื่องดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงั

มรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุ่นดว้ย เน่ืองจากมเีกมเซน็เตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย รอ้น

ดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยงัมกีารตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองซปัโปโร 

 

วนัที่สาม ภเูขาไฟโชวะ ชินซนั-สวนหมีภเูขาไฟโชวะชินซนั-โนโบรเิบต็ส-ึหบุเขาจโิกคุดานิ-รา้นสนิคา้ปลอดภาษี- 

Snowmobile Land Sapporo 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟโชวะ ชินซนั (Showa Shinzan) ภเูขาไฟทีเ่กดิขึ้นใหมแ่ละมอีายุนอ้ยที่สุดในประเทศ

ญี่ปุ่น ซึง่เกดิขึ้นจากการเกดิแผ่นดนิไหวและก่อตวัขึ้นบนพื้นทีร่าบทุ่งขา้วสาล ีในระหว่างปี 1943-1945 นบัเป็นอีกหน่ึง

ภเูขาไฟทีย่งัไมม่อดดบัสนิทและยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยู่เหนือปลอ่งภเูขาไฟใหเ้หน็จนถงึปจัจุบนัเกดิเป็นทศันียภาพ

ทีส่วยงาม  น าท่านเขา้ชม สวนหมีภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุห์มสีี

น า้ตาล ซึง่เป็นหมทีี่ใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูไดย้าก โดยในญี่ปุ่นจะพบหมสีนี า้ตาลน้ีไดท้ีเ่กาะฮอกไกโดเท่านัน้ 
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นกัท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูกหมสีนี า้ตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเตม็วยัทีไ่มดุ่รา้ยโชวล์ลีาออ้นขอ

อาหารจากนกัท่องเที่ยว เป็นภาพทีน่่ารกัน่าเอน็ดูทเีดียว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่าน้ีกส็ามารถเขา้ไปยงัหอ้ง

สงัเกตการณพ์เิศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเหน็หมสีนี า้ตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบาย

อากาศเลก็ๆ นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปงั และแอปเป้ิล ใหน้กัท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย น าท่านไปยงั เมืองโน

โบรเิบ็ตส ึ(NOBORIBETSU) เป็นเมอืงที่ต ัง้อยู่บนปากแม่น า้และถอืเป็น "เมอืงน า้พรุอ้น" ที่ใหญ่ทีสุ่ดในในฮอกไกโด 

ซึง่สถานทีแ่ห่งน้ี มชีื่อเสยีงมากในประเทศญี่ปุ่น และยงัเป็นที่ต ัง้ หุบเขานรก จโิงกุดงั นอกจากน้ี เมอืงแห่งน้ียงัเป็นที่ต ัง้

ของอทุยานหมสีนี า้ตาล ซึง่เป็นหมเีฉพาะถิ่นของฮอกไกโด ซึง่หมสีนี า้ตาลยงัถอืเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหน่ึงของเมอืงน้ีอกี

ดว้ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาจโิกคุดานิ (Jigokudani หรอื Hell Valley) หรอืเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” 

อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาต ิShikotsu Toya เมอืง Noboribetsu น า้รอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมแีร่ธาตุก ามะถนั ซึง่

บอ่น้ีส่วนใหญ่เป็นเป็นบอ่น า้รอ้นก ามะถนั อณุหภูมปิระมาณ 50 องศาเซลเซยีส ตลอดทาง กจ็ะมบีอ่น า้เลก็ๆ บางบอ่มี

อณุหภมูทิี่รอ้นกว่าและยงัมบีอ่โคลนอกีดว้ย ถอืเป็นแหลง่ก าเนิดน า้แร่และออนเซนทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดบนเกาะฮอกไกโด 

และบรเิวณทางเขา้ดา้นหนา้หุบเขาจะมยีกัษถ์อืกระบองอยู่ ซึง่เป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมอืง เชื่อว่าช่วยปกป้องเมอืงน้ี ยกัษ์

ทีอ่าศยัอยู่ในจโิกกดุานิเรยีกว่า “ยุคิจนิ” เป็นยกัษด์ทีีจ่ะน าเอาโชครา้ยไปแลว้จะท าใหผู้ค้นมคีวามสุข น่ีเป็นยกัษ ์2 สอียู่

ระหว่างทางขึ้นไปหุบเขานรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบั เมืองซปัโปโร (SAPPORO) น าท่านสู่ Snowmobile Land Sapporo ใหท่้านไดอ้สิระเลอืก

สนุกสนานกบักจิกรรมสุดฮติทีม่าเยอืนฮอกไกโดแลว้ไมค่วรพลาดไดแ้ก่ การขบัรถ Snowmobile ตะลุยหมิะเป็นตน้ 

(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าคอรส์กจิกรรม course Snowmobile, ค่าเขา้ Snow park และอปุกรณ์เสริมต่างๆ ท่านสามารถ

เลอืกเล่นกจิกรรมต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั ท ัง้น้ีราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

Snowmobile Tour 30 นาทีต่อคอรส์  

- 1 ท่าน/ต่อคนั 7,000 JPY 
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- 2 ท่าน/ต่อคนั 10,500 JPY 

 

Snowmobile Tour 60 นาทีต่อคอรส์ 

- 1 ท่าน/ต่อคนั 10,000 JPY 

- 2 ท่าน/ต่อคนั 15,000 JPY 

 

ค่าเขา้โซน Snow Park 60 นาทต่ีอคอรส์ 

- 1,500 JPY ต่อท่าน โซนน้ีจะมอีปุกรณเ์ครื่องเลน่ส าหรบัเดก็ อาทเิช่น Snow raft, Snow Sled แผ่นลากเลือ่นบน

หมิะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ เมนูชาบู+ขาปู พเิศษเบียรซ์ปัโปโร ท่านละ 1 แกว้ 

ที่พกั REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองซปัโปโร 

 

วนัที่สี ่ เมืองซปัโปโร - อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (FREE DAY) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั  

หรอื หากท่านอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดๆของฮอกไกโด พเิศษ...ฟร ีบริการรถรบัสง่ โรงแรม-รา้น Kitano Gourmet* 

ทีต่ลาดปลาโจไกอชิบิะ (Jogai ichiba) หากท่านประสงคท์ีจ่ะใชบ้ริการ กรุณแจง้ไกดใ์นวนัแรกของการเดนิทางเพือ่ท า

การจองรอบรถรบัส่ง *ไมร่วมค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

ที่พกั REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองซปัโปโร 
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วนัที่หา้ 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 หมิะน่าหม า่ 5 วนั 3 คืน-XJ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก) 

ราคาไม่รวม 

ตัว๋เครื่องบนิ 

(JOINLAND) 

ราคาพกัเดี่ยว 

เดินทางเดือน มกราคม 2566 

06-10 มกราคม 2565 37,990 > 32,990 17,990 6,900 

13-17 มกราคม 2565 37,990 > 32,990 17,990 6,900 

20-24 มกราคม 2565 38,990 > 33,990 17,990 6,900 

27-31 มกราคม 2565 38,990 > 33,990 17,990 6,900 

 

เดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์2566 

10-14 กมุภาพนัธ ์2565 

Snow Festival 
45,990 25,990 10,900 

เดินทางเดือน มีนาคม 2566 

03-07 มีนาคม 2565 36,990 17,990 6,900 

10-14 มีนาคม 2565 36,990 17,990 6,900 

17-21 มีนาคม 2565 36,990 17,990 6,900 
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ราคาเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ปี (INFANT) ท่านละ 7,000 บาท 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

● ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

● ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

● ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องท่านละ 20 กโิลกรมั 

● ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

● ค่าทีพ่กัตามรายการที่ระบ ุพกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื พกัหอ้งละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มค่าพกัหอ้งเดี่ยว *

หากหอ้งพกัแบบเตยีงคู่มไีมเ่พยีงพอ ทางบรษิทัจ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเตยีงเดี่ยว 

● ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

● ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

● ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

● ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทาง 

● 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,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, 

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

● ค่าประกนัสุขภาพ COVID-19 

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

● ค่าอาหารมื้ออสิระ 

● ค่ารถวนัอสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั 

● ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 1,500 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 จะเรยีกเก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 20 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ 

เดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรอืตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการที่ 

ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

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 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

***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** 
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เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 
1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ 

ถอืว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้รกิารขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 10 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวน

ผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

3.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทาง ข ัน้ต า่ 30 ท่าน รวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมี

จ านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

●กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 4,000 บาท 

●กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,500 บาท 

●กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20 – 29 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท 

4.เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษของเทีย่วบนิปกตแิละเทีย่วบนิเช่าเหมาล  า ทางบรษิทัจะท าการออก

บตัรโดยสารทนัทเีมือ่คณะมจี านวนข ัน้ต า่ 10 ท่าน ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชื่อผูเ้ดนิทาง และก าหนดการเดนิทางได ้ หากท่าน

ตอ้งการเปลีย่นแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามทีส่ายการบนิก าหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ เวลา

ก าหนดการเดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเที่ยวตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ, จ านวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

6.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืน

ค่าบริการได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ

เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท่้านไม่ไดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไม่ได  ้

8.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิให ้

ส  าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

9.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว

ดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วน้ี 

10.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตุมาจากผู ้

เดนิทาง 

11.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้าย

เพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตุต่าง ๆ 
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12.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่

เกี่ยวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

13.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุน

รายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

14.ในกรณีผูเ้ดนิทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืต ัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

15.กรณีทีผู่เ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนั

กบัเจา้หนา้ทีก่่อนทกุคร ัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมร่บัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

16.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-

19 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

17.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด 

ๆ กต็ามทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

18.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋การเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 
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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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