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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์

(TG) เที่ยวบินที่ TG670 (23.55-08.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.25 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 2 ฮอกไกโด-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ทะเลสาบโทยะ-ยา่นโมโตะมาจิ-เมืองฮาโกดาเตะ- 
                น่ังกระเช้า Hakodateyama Ropeway 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 
2 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) เป็นหุบเขาซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัของ
ฝูงลิงหิมะหรือลิงภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลกกว่า 200 ตวั ตัง้อยู่ในบริเวณหุบเขาแห่งแม่น า้โย
โคย ุอนัเป็นสายน า้ที่ไหลมาจากที่ราบสงูชิงะโดยมีตน้น า้จากน า้พรุอ้นชิบุ-ยดุานากะ ซึ่งเหตทุี่หบุเขา
แห่งนีไ้ดช้ื่อว่าหุบเขานรกก็เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนขา้งโหดรา้ย คือมีหิมะปกคลมุยาวนานถึง 1 
ใน 3 ของปี อีกทัง้สภาพภูมิประเทศที่เต็มไปดว้ยโขดหินขรุขระและมีน า้พรุอ้นพุ่ งออกมาจากพืน้ดิน
อยู่ตลอดเวลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Salmon Teppan 
น าท่านเดินทางสู่บริเวณ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยู่ในอทุยานชิโกะทสึโทยะ น าท่านชม 
จดุชมวิวไซโล Sairo View Point เป็นจดุชมวิวทะเลสาบโทยะจากมมุสงู สามารถมองเห็นทศันียภาพ
ของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซงั ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปาก



KJP150621-TG PERFECT SNOW HOKKAIDO SAPPORO HAKODATE OTARU BY TG  6D4N 

ปล่องภูเขาไฟนิชิยามนอกจากนีย้งัสามารถมองเห็นเขาโยเทยซ์ึ่งไดร้บัการขนานนามว่าเป็นภเูขาฟจูิ
แห่งเอโซะทางทิศตะวนัตก 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตะมาจิ (Motomachi) หรือเรียกอีกอย่างว่า ท่าเรือเมืองฮาโกดา
เตะ เป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญหลกัๆ ของเมืองไวเ้กือบทัง้หมด นับเป็นย่านที่มีประวัติ
ยาวนานเป็นรอ้ยปีและยังคง สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมไว ้อย่างดีงาม ท่าเรือแห่งนีน้ับเป็นท่าเรือ
แรกที่เปิดใหม้ีการคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ท าใหม้ีผูค้า้จ านวนมากจากรสัเซีย จีน และประเทศ
ตะวนัตก และไดย้า้ยถ่ินฐานมาอาศยัอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ 
น าท่านสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เมืองตอนใตส้ดุของฮอกไกโด ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศใตข้องเกาะฮอกไกโดย
ที่เจริญรุ่งเรืองที่สดุจนไดช้ื่อว่าเป็นประตสูู่ฮอกไกโด นอกจากนี ้ยงัเป็นเมืองที่ผสมผสานกนัระหว่าง
วัฒนธรรมญ่ีปุ่ นและตะวันตกอีกด้วย สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวจากยอดเขา 
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Mt.Hakodate โดยนั่ งกระเช้า Hakodateyama Ropeway (หมายเหตุ:กระเช้าอาจมียกเลิกการ

ใหบ้ริการกรณีมีลมพัดแรง หรือมีการปิดซ่อมบ ารุงทางบริษัทขอปรบัรายการน าขึน้จุดชมวิวโดยรถ
บัสแทน) ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองฮาโกดาเตะในยามค ่าคืนที่มีแสงไฟเรียงราย
เปลง่แสงระยิบระยบัดั่งแสงของเพชรซึ่งนบัว่าเป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
พักที ่Hakodate Yunokawa Onsen Umi to Akari Hewitt Resort หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 
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 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ป้อมโกะเรียวคาคุ-ฟุกิดาชิพารค์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate morning market) เป็นตลาดที่สามารถมาลิม้
รสอาหารทะเลสดๆ ได้ตั้งแต่เช้าตรู่ นอกจากการลิม้ลองข้าวหน้าอาหารทะเลสด ไคเซ็นด้ง ที่
รา้นอาหารแลว้ ภายในตลาดยังมีรา้นที่สามารถตกหมึกขึน้ชื่อของฮาโกดาเตะไดด้ว้ย หมึกที่ตกได ้
จะมีพ่อครัวท าเป็นซาชิมิให้ทานกันสดๆ ที่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ไม่ได้มีแค่อาหารทะเลเท่านั้น 
นอกจากนัน้ยงัมีผลไมต้ามฤดกูาลอีกมากมาย และอย่าพลาดลิม้รสเมลอนและขา้วโพดที่น ามาขาย
ในตลาดซึ่งปลกูในฮอกไกโดที่มีรสชาติหวาน อรอ่ย   
น าท่านสู่ ป้อมโกะเรียวคาคุ (Goryokaku Tower) ที่นี่เป็นป้อมปราการที่ถูกสรา้งขึน้มาในปลาย
ยคุสมยัเอโดะ ในปัจจบุนัเปิดเป็นสวนสาธารณะใหเ้ขา้ชมได ้พืน้ที่ของปอ้มปราการเป็นรูปดาวขนาด
ใหญ่ ซึ่งสรา้งขึน้เพื่อไม่ใหเ้กิดเป็นจุดบอดหากมีศตัรูโจมตีเขา้มา ในสว่นที่เป็นยอดแหลมของรูปดาว
จะมีการติดตั้งปืนใหญ่เอาไว ้เพื่อเตรียมความพรอ้มหากมีการจู่โจมจากศัตรู บริเวณรอบๆ เป็น
สวนสาธารณะ เราจะไดเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสวยงามในทกุฤดกูาล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set 
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น าท่านเดินทางสู ่ ฟุกิดาชิพารค์ (Fukidashi Park) เพื่อชมวิวฟจูินอ้ย หรือ ภูเขาโยเท (Mt.Yotei) 
และต่ืนตาต่ืนใจกบัน า้ธรรมชาติบริสทุธิ์ท่ีอดุมไปดว้ยแรธ่าต ุเกิดจากการละลายของน า้แข็งบนภูเขา
โยเท (Mt.Yotei) ซึ่งชาวเมืองฮอกไกโดน ามาใชอุ้ปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน อีกทัง้เป็นแหล่งน า้
บรรจขุวด “โออิชิมิซู” 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (Shabu Buffet) 
พักที ่Hilton Niseko Village หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 ลานสกี-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-โรงงานช็อกโกแลต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พาทุกท่านสนุกสนานกับ ลานสกี นิเซโกะ (Niseko) เป็นแหล่งของหิมะคณุภาพดี จึงท าใหม้ีผูค้น
จากทัง้ในและต่างประเทศเดินทางมาเล่นสโนวบ์อรด์และสกีกนัเป็นจ านวนมาก นอกจากนีก้็ยงัเป็น
ที่ตัง้ของออนเซ็นมากมายอีกดว้ย ท่านจะไดส้นกุกบักิจกรรมสดุพิเศษ!! เลน่ สกีบนลานหิมะ  ที่ใหญ่
เป็นอันดับสองของนิเซโกะ   นิเซโกะ วิลเลจ สกี รีสอรท์ (Niseko Village Ski Resort) สวรรคข์องผู้
รกักิจกรรมกลางแจง้ ที่มาพรอ้มวิวที่งดงามของภเูขา Yotei ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เบือ้งหนา้ พืน้ที่เล่นสกี
กว่า 2,191 เอเคอร ์มีเนินที่กวา้งใหญ่ พาวเดอรส์โนวท์ี่ขึน้ชื่อ   เสน้ทางที่ยาวกว่า 47 กิโลเมตร และ
ถกูตกแต่งอย่างสวยงาม มีบรกิารกระเชา้ลิฟต ์และกอนโดลา เพื่อขึน้ไปถึงยอดเขา Annupuri โดยนิ
เซโกะวิลเลจถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ียอดเย่ียมส าหรบันักสกี มีทิวทัศนที่ี์สวยงาม และบรรยากาศน่า
รื่นรมย ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เมืองท่าเล็กๆ บนชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ภายในเมืองโอตารุมี
อาคารและโกดงัเก่าแก่ในสไตลต์ะวนัตกแบบวิคตอเรียนที่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยู่หลายแห่ง ท าใหไ้ด้
บรรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเลียบ  คลองโอตารุ (Otaru 

Canal) สถานที่ท่องเที่ยวสดุคลูช่วงฤดหูนาวบรเิวณริมคลองโอตารุ ใครมาถึงโอตารุแลว้ไม่ไดม้าเดิน
เล่นริมคลองโอตารุจะถือว่าพลาดมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่น า้ในคลองกลายเป็นน า้แข็ง 
ทางเดินและอาคารบา้นเรือนริมคลองปกคลุมไปดว้ยหิมะตัดกับโคมไฟสีเหลืองสม้แบบโบราณที่
ประดับอยู่ริมคลอง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีเทศกาล Otaru Snow Light Path Festival เพิ่ม
ความโรแมนติกและสวยงามใหก้บัคลองโอตารุ 
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จากนัน้น าท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิ(Sakaimachi Street) อยู่ไม่ไกลจากคลองโอตารุ ที่ถือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแลนมารค์ของเมืองนีม้ากนัก นบัเป็นถนนที่มีเสน่หแ์ละเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์
อย่างมากๆ เนื่องจากตวัถนนเองไดร้บัการอนรุกัษม์าอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหลง่ช้อปป้ิง
ชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบนันี ้น าท่านชม โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ (Shiroi 

Koibito Park) โรงงานช็อกโกแลตชื่อดงัของฮอกไกโด ตวัอาคารสรา้งและตกแต่งใหด้เูหมือนเมืองใน
เทพนิยาย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะไดฟี้ลเหมือนอยู่ในเมืองของเล่นที่ปกคลุมไปดว้ยหิมะเลย
ทีเดียว ถา้จะใหฟิ้นมากกว่าเดิมก็ตอ้งอยู่ชมตอนเย็นที่มีการประดับไฟสีสันสวยงามดว้ย โรงงาน
ช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะเปิดใหน้ักท่องเที่ยวเขา้ชมกระบวนการผลิตช็อกโกแลตและคุกกีภ้ายใน
โรงงาน   น าท่านเดินทางสู่ศนูยช์อ้ปป้ิง รา้น Duty Free ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ปลอดภาษีไดอ้ย่าง
อิสระ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Royal Park Canvas Sapporo หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พกัในเมือง) 
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 5 เนินเขาแหง่พระพทุธเจ้า-สุสาน Makomonai Takino-หอนาฬิกาซัปโปโร-ทะนุกโิคจ ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (The Hill of the Buddha) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ที่โดดเด่นแห่งหนึ่งเนื่องจากเป็นองคพ์ระพทุธรูปขนาด 13.5 เมตร หนกั 1,500 ตนั ครอบไว้
ดว้ยโดมทรงกลมใตดิ้นบริเวณทางเขา้จะมีสระน า้ และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร เป็นทางเดินทอด
น าสายตาเขา้ไป จากนัน้น าท่านเดินต่อไปที่ สุสาน Makomonai Takino ซึ่งเป็นรูปป้ันหินจ าลอง
ของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร ์และรูปป้ันหินจ าลองของสโตนเฮนจ ์ ใหไ้ดเ้ดินชมกนัก่อนกลบัอีกดว้ย 
น าท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซปัโปโร ที่ถา้มา
เยือนซปัโปโรแลว้ไม่มาปักหมุดแลว้ล่ะก็เหมือนมาไม่ถึง ตัวอาคารของหอนาฬิกาสรา้งขึน้ตน้สมยั

พัฒนาซปัโปโร ในปี 1878 ซึ่งตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่ของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซือ้มา
จากกรุงบอสตนั โดยปัจจุบนันัน้หอนาฬิกาแห่งนีไ้ดม้ีการปรบัปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑท่ี์เปิด
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ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชมกัน  อิสระช้อปป้ิง ห้างสไตล์วินเทจอิฐแดง (Akarenga)  
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณท์ัง้ดา้นในดา้นนอกแบ่งออกเป็น 2 อาคาร มีรา้นคา้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่น่าสนใจ รา้นอาหารต่างๆ และพืน้ที่ว่างส าหรบัจัดแสดงนิทรรศการและงานอีเวน้ท์ต่างๆ เช่น 
ลานสเก็ตน า้แข็งแบบ outdoor ในช่วงหนา้หนาว เรียกไดว้่าเป็นอีกหนึ่งแลนดม์าร์คของเมืองโยโก
ฮาม่าที่ถา้มาเยือนเมืองนีแ้ลว้ไม่มาเหมือนมาไม่ถึง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ราเมงซัปโปโร  ทีต่รอกราเมงชื่อดัง) 
 น าท่านเดินทางสู่ ย่านทะนุกิโคจิ(Tanuki Koji) เป็นย่านชอ้ปป้ิงในร่มชื่อดงัของเมืองซปัโปโรขนาด
ยาวกว่า 1 กิโลเมตร เปิดมานานรอ้ยกว่าปี ซึ่งมีรา้นคา้ใหเ้ลือกซือ้มากกว่า 200 รา้น  ไม่ว่าจะเป็น
ของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องส าอาง ช็อกโกแลต เสือ้ผา้ ขา้วของเครื่องใชต่้างๆ และรา้นอาหาร
ใหเ้ลือกรบัประทานมากมายในย่านนี ้
หลงัจากนัน้ใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิง ซูซูกิโนะ (Susukino) ย่านบนัเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ตัง้อยู่ใน
บรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยู่ถดัลงมาทางใตข้องสวนสาธารณะ 
โอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซูซูกิโนะ เป็นย่านการคา้แห่งนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายกว่า 5000 รา้น 
อีกทัง้รา้นอาหาร ปา้ยแสงไฟในเวลากลางคืน ซึ่งถือเป็นย่านที่คกึคกัและมีชีวิตชีวาที่สดุของซปัโปโร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร Nanda ร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลชื่อดัง  
พักที ่Hotel Royal Park Canvas Sapporo หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (พกัในเมือง) 
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 6 ฮอกไกโด-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตะเซะ ฮอกไกโด เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00 น. ออกเดินทางจากฮอกไกโด กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินที่ TG671 

(10.00-15.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7.50 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พฤหัสบดี-อังคาร 16-21 มีนาคม 66 69,999 69,999 19,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 500 เยน / ท่าน / วัน  
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
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3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน , 
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง  
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของทรัพย์สิน

ส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถ
รับผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้  
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ  
เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่
สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อย
แล้ว 
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8. กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจาก
การตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ 
ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์ , เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ 
หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบาง
รายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ 
12. ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 
13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน 
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบินและ 
ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว  Refund) ผู้เดินทางต้อง
เป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน 
ๆ เป็นผู้กำหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสาร
ยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่ อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้น
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด  
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน 

จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมทีพ่ัก 
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1. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่  / 
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

3. สำหรับท่านท่ีพักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น  
5. กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับแต่ละ
โรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้ง
ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของ
ท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

 

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
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➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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