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HOKKAIDO HAKODATE 

SONGKRAN  

6 DAYS 4 NIGHTS BY TG 

 ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั 
สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด   
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โนโบริเบทสึ หบุเขำจิโกขดุำนิ หรอืหุบผานรก บ่อโคลนเดอืดธรรมชาตซิึง่เกดิจากความรอ้น
ใตพ้ภิพเผาผลาญก ามะถนัแลว้เกดิเป็นควนัพวยพุง่ขึน้มา นบัเป็นความ
มหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของธรรมชาตทิีห่าชมไดย้าก 

โทยะ  ชมความงามของ ทะเลสำบโทยะ ทีต่ัง้อยู่ในวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
เยีย่มชม ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงของฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั
, นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่เขำอสูุ เพือ่ชมทวิทศัน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 

ฮำโกดำเตะ ดเูหล่าฝงูลงิแช่ออนเซน็ที ่สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ, เดนิเล่นชมเมอืง  
ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป, ชอ้ป
ป้ิงย่าน โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีทีท่่าเรอืรมิทะเล, นัง่รถโคช้ขึ้น
สู ่ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื 

โอตำร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ คลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายของอารยธรรมญีปุ่่ นแต่กลบัสวยงาม
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงที ่พิพิธภณัฑก์ล่อง
ดนตรี 

ซปัโปโร   เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงที่ ย่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ และ อิสระเต็มวนั
ในเมืองซปัโปโร 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี  11 -16 เมษำยน 2566 

วนัแรก             (11 เม.ย. 66) สนำมบินสุวรรณภมิู 

 

20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์
C สำยกำรบินไทย มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนใน
กำรเตรียมตวัเดินทำงและผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.45 น. เดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 
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วนัท่ีสอง           (12 เม.ย. 66) สนำมบินชินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกขดุำนิ - ทะเลสำบโท
ยะ - 
                          นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ภเูขำไฟอสูุ - ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล 

08.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธี
กำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจรบักระเป๋ำสมัภำระเรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถิน่เรว็
กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมอืงทีม่ี
แหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด 
น าท่านชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิี่จิโกขดุำนิ บ่อโคลนเดอืด
ทีธ่รรมชาตไิดส้ร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเกดิจากความรอ้นใต้พภิพเผาผลาญ
ก ามะถันแล้วเกิดเป็นควนัพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง

ขนาดใหญ่  
• น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบโทยะ (Toya Lake)  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟอูสุซัง (Mt. Usu) เพื่อ ขึ้นกระเช้ำ
ไฟฟ้ำ (Usuzan Ropeway) ชมวิวทิวทศัน์ของภเูขำไฟโชวะ (โชวะ
ชินซงั) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่สะเทอืนของเปลือกโลกในปี ค.ศ.
1943 (หรอืปีโชวะของญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรยีกภูเขาไฟโชวะ) 
ความรอ้นใต้พภิพไดด้นัพืน้ดนิสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี 
จนกลายเป็นภูเขาสูงถงึ 400 เมตรดงัทีเ่หน็ไดใ้นปัจจุบนั และยงัคงมี

พลงังานความรอ้นอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาวหมิะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชินซงั
กลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย 

• น าท่านเดินทางชม ฟำร์มหมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้ชม
ความน่ารกัและฉลาดแสนรู้ของหมสีนี ้าตาลนับ 100 ตวั ที่
ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูได้ยาก  โดยในญี่ปุ่ นนี้จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้  
น ำท่ำนเข้ำสู่ ท่ีพักโรงแรม TOYA KANKO HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัมื้ออำหำรอิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธำตุท่ี
มีสรรพคุณในกำรรักษำโรคต่ำงๆ ซ่ึงเช่ือกันว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้วจะท ำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
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วนัท่ีสำม          (13 เม.ย. 66) โทยะ - ฮำโกดำเตะ - สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ - โกดงัอิฐ
แดง - 
                          ย่ำนโมโตมำจิ – นัง่รถโค้ชขึ้นชมวิวบนเขำฮำโกดำเตะ 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

• น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เมื องฮำโกดำเตะ 
(Hakodate) อดีตเมืองท่าส าคัญของเกาะฮอกไกโด 
เปรียบเสมือนดัง่ประตูที่เปิดรับวัฒนธรรมของชาติ
ตะวนัตกเขา้สู่ประเทศญี่ปุ่ น ชมความงามของตวัเมอืง
ที่มีทัง้ ตึกเก่า ศาลาเก่า รวมทัง้โบสถ์นิกายออเธอร์
ดอกซ ์ทีม่คีวามงดงาม 
• น าท่านเขา้ชม สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ 

(Tropical Botanical Garden Hakodate) ให้ท่านเดินเล่นชมพันธุ์ไม้เขตร้อนนานา
ชนิด และภายในเขตบ่อน ้าพุรอ้น ท่านจะไดพ้บกบัความน่ารกัของเหล่าฝงูลงิมากมายที่
ลงมาแช่น ้ารอ้นในบ่อเพือ่คลายความหนาว  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเดนิเล่นที่ โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่า
ร้อยปีที่ท่าเรอืรมิทะเล โกดงัแห่งนี้ถูกสร้างตามแบบตะวนัตก
ด้วยอิฐแดง ปัจจุบันโกดังจ านวน 5 หลังได้ถูกดัดแปลงให้
กลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ
อื่นๆ มากมาย ท าให้เป็นย่านช้อปป้ิงที่สามารถเดนิเล่น เลอืก
ซือ้ของฝากและชมววิท่าเรอืไปพรอ้มๆ กนัได ้
• น า ท่ า น เ ดิ น เ ล่ น ที่  ย่ ำนเ มือง เ ก่ ำ โม โตมำ จิ  
(Motomachi Historical District)  เขตทีร่วบรวมเอาเรื่องราว
ความเป็นมา ตลอดจนประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้น
รปูของสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป ซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาตัง้แต่สมยั
ญี่ปุ่ นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าส าหรบัท าการค้ากบั
ต่างชาติ โดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ ศาลา
ประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรป
ซึ่งเคยถูกใชเ้ป็นทีท่ าการของคณะผูป้กครองเมอืงตัง้แต่ปีค.ศ.
1900, โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi) ที่ท าให้นึก
ย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่าส าคัญ  ซึ่งยังคงรักษา
สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า และเป็นเอกลกัษณ์ไวไ้ดเ้ป็นอย่าง

ด ี
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

• น าท่าน นัง่รถโค้ชขึ้นสู่ภเูขำฮำโกดำเตะ (Mt. Hakodate) เพือ่ชมววิของเมอืงฮาโกดา
เตะ ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามกลางคืนที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมวิวที่มีวิว
กลางคนืสวยทีสุ่ดในญีปุ่่ น ถา้ไม่ไดม้าชมถอืว่ามาไม่ถงึเมอืงฮาโกดาเตะเลยทเีดยีว 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Hakodate Royal Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี              (14 เม.ย. 66) ฮำโกดำเตะ - โอตำร ุ- คลองโอตำร ุ– พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี - 
                        ซปัโปโร - ช้อปป้ิงย่ำนทำนุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตำรุ (Otaru) หนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทาง
ตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนเมอืงนี้เคยถูกใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้ต่างๆ และท า
การประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริง่ จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงาม
และโรแมนตคิของเมอืงโอตารุดว้ยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตลย์ุโรป 

• น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโร
แมนตคิของโกดงัเก่าทีส่ะทอ้นบนผวิน ้าของ คลองโอตำ
รุ (Otaru Canal) คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดน
ตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และ
ท่านยงัสามารถเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงจากร้านค้าต่างๆ 
ทีถู่กดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย 
เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก  พิพิธภณัฑ์กล่อง
ดนตรี (Music Box Museum) ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายใน
อาคาร ท่านจะไดช้มววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื้อกล่องดนตรทีีท่่านชื่นชอบหรอืจะ
เลือกจัดท ากล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกก็ได้  
นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน ้าโบราณทีต่ัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที่
มอีายุการใชง้านนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ 
• น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เมืองหลวงของ

เกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุ่ น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้าย
ตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึ่งได้รบัค าแนะน า
และพฒันาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา 
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• น าท่ านช้อป ป้ิงที่ย่ำนทำนุกิและย่ำนซู ซู กิ โ น่  
(Tanuki & Susukino) เป็นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 
200 รา้นคา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น
สนิคา้แบรนด์เนมจากหา้งสรรพสนิคา้ หรอืสนิคา้แฮนด์เมด ไป
จนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวม
ร้านอาหารมากมาย ทัง้ร้านส าหรบัครอบครวัหรอืร้านกินดื่ม
แบบคนญีปุ่่ น และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 

 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขำปูซูไว ช่ือดงัของฮอกไกโด 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Rembrandt Susukino หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

 

วนัท่ีห้ำ           (15 เม.ย. 66) อิสระเตม็วนั ท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่ำนเอง 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้
อย่างเตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ทีอ่าคาร JR TOWER เป็นตกึทีสู่งที่สุดใน
ซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจุีดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ทีร่ะดบัความสงู 
160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ่ง
ทีช่ ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอก
ราเมนในย่านซูซูกโิน่ นอกจากนี้ยงัมีจุดชมวิวกลำงคืนท่ีภเูขำโมอิวะ ววิกลางคนืของ
ทีน่ี่นัน้ตดิอนัดบั 1 ใน 3 สถานทีท่ีว่วิกลางคนืสวยทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น ท่านสามารถขึน้
ไปบนยอดเขาดว้ยกระเชา้และเคเบิ้ล คาร ์หรอืหากต้องการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์
กย็งัมหีมู่บ้ำนประวติัศำสตรฮ์อกไกโดใหท้่านไดเ้ขา้เยีย่มชม  
(ไม่มีรถบสับริกำร และไม่รวมค่ำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ) 

 กลำงวนั - ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรมื้อกลำงวนัและค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Rembrandt Susukino หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีหก           (16 เม.ย. 66) ซปัโปโร - สนามบินชินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัมือ้อำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ เพื่อท ำกำรเชค็อิน 
10.30 น. เดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี  11-16 เมษำยน 2566 
 

 
**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร์ ค่ำตัว๋เครื่องบิน** 

***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท 
โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิม 
ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เครื่องบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 58,995.- บำท 27,995.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 52,995.- บำท 25,559.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 46,995.- บำท 22,995.- บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่ำนละ 

8,995.- บำท 8,995.- บำท 
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หมายเหต ุ

1. อตัราค่าเดนิทางนี้จะต้องมผีู้เดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวน 25 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมจี านวน
ไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลง
ราคา 

2. การผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ  
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในสว่นนัน้ให ้

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-ซัปโปโร-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน 
3. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า  

**ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าพักในห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจะจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยว หรือบาง
โรงแรมจะจัดให้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง 
**ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก
ให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิ้ล และเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน  (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจาก
อุบัติเหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หาก
สนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 
**เดก็อายตุ่ำกวา่ 1 ปีและผู้ใหญอ่ายุ 75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัิเหตเุพยีงครึง่เดยีว** 

7.  ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที ่3 มกราคม 2566 หากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ ท่านจะต้องทำการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท า
ใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์
เป็นตน้ 

3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
4. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ประกนัสุขภาพ, ประกนัภยัธรรมชาตริุนแรง, ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิ
สญูหาย เป็นต้น 

5. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าส าหรบันกัท่องเทีย่ว (ในกรณีทีท่างญี่ปุ่ นยกเลกิการอนุมตัฟิรวีซี่า

ใหก้บันกัท่องเทีย่วไทย) 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน  

 

1. กรณุาช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท (โดยเรียกเกบ็ทนัทีหลงัจากการจองทวัร)์ 
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
3. กรณีท าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 30 วนัหรอืน้อยกว่า กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 
4. กรณีจองทวัร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการช าระเงนิแบบการจองทวัร์แบบปกตไิด้ 

 

การยกเลิก  

1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ามัดจำให้กับผู้เดินทาง โดย
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาท ิค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ 
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง อาท ิค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์หรือวันหยุดยาว

ตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มีการคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณี 
5. กรณีทำการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณี 

และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตั๋วและค่า
ทัวร์ทุกกรณี 
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หมายเหตุ 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

2. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของ
ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืมคีวาม
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่งทางบรษิัทฯ 
ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  นอกจากนี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

3. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ อนัเป็นเหตุท าให้ไม่
สามารถออกเดนิทางตามทีก่ าหนดได ้ทางบรษิทัจะสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

4. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัธรรมชาตใินระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ  
อนัเป็นเหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายจากทางสายการบนิ และทางบรษิทั
จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์  อาท ิค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไป
สนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

5. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของ
รายการทวัร ์ 

7. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า หรอืถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจาก
เจา้หน้าทีเ่ชค็อนิทีส่นามบนิ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

8. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

9. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากทางสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามทีท่างสายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เกีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอื
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืน
อดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
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เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/
สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่สตัว์/สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั 
ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน , 
เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, 
สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจ
ก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้า
ส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุกชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบที่
ก่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากขา้งต้น
ที่เป็นสิง่ต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใต้การ
ประเมนิความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของ
ส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

11. ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชร้ถเขน็วลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็น
ต้น ขอให้แจ้งทางบรษิทัฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรกัษา
ความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

12. ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิทั ฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบในค่าใชจ่้ายของน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิน้ี 

13. ในประเทศต่างๆ มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี
ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนสว่นรวม 

14. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการ
ดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

15. การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนั
เดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื 
การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชม
นัน้ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รบัจากทางบรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื 
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  
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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

