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     “สนุกสนานกับลานหิมะ FURANO SKI RESORT” เลน่หิมะท ำกิจกรรมกลำงแจง้ต่ำงๆมำกมำย 

     ชม “เนินพระพุทธเจ้า” มีลกัษณะเป็นเนินเขำลอ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูปมีควำมสงูมำกถึง 13.5 เมตร 

     ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” บ่อนรกที่มีควนัพวยพุ่งออกมำจำกพืน้หิน ใหท่้ำนไดเ้ก็บภำพควำมงดงำมท่ำมกลำงหิมะ 

     รว่ม “งานเทศกาลน ้าแข็งโซอุนเคียว” ชมอนสุำวรียน์ ำ้แข็งขนำดยกัษ ์และอโุมงคน์ ำ้แข็งควำมยำว 100 เมตร 

     ชม “ขบวนแพนกวิน ณ สวนสัตวอ์าซาฮียาม่า” สวนสตัวแ์ห่งนีเ้ปิดเมื่อปี 1967 เป็นสวนสตัวย์อดนิยมอนัดบัหน่ึง 

     กระท่อมไมเ้ล็กๆท่ำมกลำงป่ำที่รม่รื่น “นิงเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace)” จ ำหน่ำยสินคำ้พืน้เมืองจ ำพวกงำนฝีมือต่ำงๆ 

     ณ “ถนนซาไกมาจิ” ย่ำนชอ้ปป้ิงส ำคญัของเมืองโอตำรุมีทัง้ รำ้นเครื่องแกว้, พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี, อำหำรอรอ่ย 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  8-13 มีนาคม 2566 

 
23.00 น. พรอ้มกนัที่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ขำออก ประต ู3 เคำนเ์ตอร ์F 

โดย สำยกำรบิน AIR ASIA X เจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรก่อนขึน้เครื่อง 

 

 
03.05 น. เหินฟ้ำสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 620 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง / เวลำทอ้งถิ่นจะเรว็กว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

11.40 น. เดินทำงถึง สนำมบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนศลุกำกรเรียบรอ้ยแลว้  

แลว้น ำท่ำนชมควำมงำมของ "น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ (GINGA & RYUSEI WATER FALL)" 

เพลิดเพลินไปกบัควำมสวยงำมของธรรมชำติของน ำ้ตกที่จดัไดว้่ำเป็นวิววธรรมชำติที่สวยท่ีสดุติดหนึ่งในรอ้ย

ของญ่ีปุ่ น น ำ้ตกทัง้สองแห่งนีม้ีตน้น ำ้อยู่ในเขตภเูขำโซอนุเคียว สำมำรถสมัผสัควำมแรงของสำยน ำ้ที่ไหล

รวมกนักลำยมำเป็นแม่น ำ้อิชิคำรไิด ้

วันทีส่อง    น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ - งานเทศกาลน ้าแข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น 
 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ 
 



 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จำกนัน้น ำท่ำนสู ่“งานเทศกาลน ้าแข็งโซอุนเคียว (SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL)” เป็นเทศกำลที่จดั

ขึน้เป็นประจ ำทกุปีซึ่งตัง้อยู่บรเิวณเชิงหบุเขำโซอนุเคียว ที่โด่งดงัดว้ยวิวน ำ้ตกและหนำ้ผำสงูชนัถึง 24 

กิโลเมตรใจกลำงเกำะฮอกไกโด ในช่วงกลำงวนัแนะน ำใหไ้ปเดินเลน่ชมอนสุำวรียน์ ำ้แข็งขนำดยกัษ ์โดม

น ำ้แข็ง และอโุมงคน์ ำ้แข็งควำมยำว 100 เมตรที่บรเิวณลำนน ำ้แข็งกนัก่อน ซึ่งกระดำนลื่นน ำ้แข็งนัน้เป็นที่นิยม

มำกในหมู่เด็กๆ และเมื่อถึงเวลำกลำงคืนจะมีกำรประดบัไฟไลทอ์พัสีรุง้ หำกมองจำกจดุชมวิวจะเห็นภำพ

ทิวทศันส์วยงำมรำวกบัโลกแห่งจินตนำกำรเลยทีเดียว ส ำหรบัช่วงวนัหยดุสดุสปัดำหจ์ะมีกำรแสดงดอกไมไ้ฟ

และมีกำรเปิดบำรเ์หลำ้ญ่ีปุ่ นอีกดว้ย และหลงัจำกเที่ยวเล่นแลว้ขอแนะน ำใหม้ำแช่น ำ้พรุอ้นที่โซอนุเคียวอนเซ็น 

เพื่ออบอุ่นรำ่งกำยใหค้ลำยหนำวกนัเป็นกำรปิดทำ้ย 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 พักที ่SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ำ้แร่ หรือ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยลำ้ 

กำรอำบน ำ้แร ่จะท ำให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภำพดี, ผ่อนคลำยควำมเมื่อยลำ้ และยงัช่วยในระบบ

กำรเผำผลำญของรำ่งกำยอีกดว้ย 

 

 



 
   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น ำท่ำนเดินทำงสู ่“เมืองอาซาฮีคาว่า” เมืองแห่งธรรมชำติอนังดงำมและใหญ่เป็นอนัดบัสองของ เกำะฮอกไก

โด เพื่อเขำ้ชม “สวนสัตวอ์าซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO)” สวนสตัวแ์ห่งนีเ้ปิดเมื่อปี 1967 เป็นสวนสตัว์

ยอดนิยมอนัดบัหน่ึง และยงัอยู่เหนือสดุของ เกำะญ่ีปุ่ น ท่ำนจะไดเ้ห็นสตัวแ์ปลกๆ หลำกหลำยสำยพนัธุ ์และ

สตัวท์ี่อำศยัอยู่ในโซนขัว้โลก ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัท่วงท่ำอนัเป็นธรรมชำติของเหล่ำสตัวเ์มืองหนำวหำยำก

มำกมำย สวนสตัวแ์ห่งนีถื้อว่ำเป็นตน้แบบของสวนสตัวท์ัง้หมดในญ่ีปุ่ น ทัง้กำรออกแบบใหเ้ขำ้กบัสิ่งแวดลอ้ม

ไดอ้ย่ำงกลมกลืนและเนือ้ที่อนักวำ้งใหญ่รำวกบัอยู่ในธรรมชำติจรงิๆ สมัผสัควำมน่ำรกัของเหลำ่สตัวเ์มือง

หนำวมำกมำยอย่ำงใกลช้ิด อำทิ “หมีขัว้โลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน ำ้, ลิง

อรุงัอตุงั, กวำงเรนเดียร,์ เสือดำวหิมะ (SNOW  LEOPARD), หมีสีน ำ้ตำล, สวนนกนำนำชนิดและอีกมำกมำย  

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำง “สนุกสนานกับลานหมิะ (FURANO SKI RESORT)” ท ำกิจกรรมกลำงแจง้ต่ำงๆ 

ท่ำนจะไดส้มัผสัประสบกำรณใ์หม่กบั “หิมะ” อนัขำวโพลนใหท้่ำนไดส้นกุสนำนลำนหิมะ หรือท่ำนใดตอ้งกำร

ทดลองควำมสนุกกิจกรรมของลำนหิมะ อิสระตำมอธัยำศยั ไม่ว่ำจะเป็น SNOW MOBILE, SNOW 

RAFTING, SNOW BANANA BOAT และกิจกรรณเลน่หิมะอ่ืนๆ (ราคาไม่รวมอปุกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จำกนัน้น ำท่ำนชมแสงไฟท่ำมกลำงหิมะ ณ  “นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE)” ตัง้อยู่ในภำยในบรเิวณ
โรงแรม New Furano Prince โดยมีลกัษณะเป็นกระท่อมไมเ้ล็กๆท่ำมกลำงป่ำที่รม่ร่ืน เชื่อมต่อดว้ยสะพำนไม ้
โดยที่นี่เนน้ไปที่สินคำ้พืน้เมืองจ ำพวกงำนฝีมือต่ำงๆ ที่ส  ำคญัเมื่อหิมะตกโปรยปรำยลงมำ จะยิ่งเพิ่มเสน่หต์ำม
ทำงเดนิไมก้ระดำน ก็จะมีหิมะสีขำวเกำะอยู่รอบๆ บนหลงัคำกระท่อมไมห้ลงันอ้ยก็จะมีหิมะกองอยู่ดำ้นบน 
บวกกบักำรเปิดไฟตำมทำงเดินและกระท่อมต่ำงๆ ยิ่งท ำใหส้ถำนที่แห่งนีเ้หมือนดินแดนในฝัน จำกนัน้น ำท่ำน
เดินทำงสู ่“เมืองซัปโปโร” เพื่ออิสระใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้สินคำ้ “ย่านช้อปป้ิงทานูกิโคจิ (TANUKIKOJI)” ท่ำน
จะไดเ้ลือกซือ้สินคำ้มำกมำย อำทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ นำฬิกำ เกมส ์กลอ้งถ่ำยรูป ของฝำกของที่ระลกึ เสือ้ผำ้ 
สินคำ้แบรนดเ์นม เครื่องส ำอำงค ์เป็นตน้ และเดินเชื่อมไปยงั “ย่านช้อปป้ิงซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซึ่งเป็น 
แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคำ้ อปุกรณอิ์เลคทรอนิคส ์เสือ้ผำ้ รองเทำ้แฟชั่นมำกมำย และยงัเป็นแหลง่รวมรำ้นอำหำร

วันทีส่าม    สวนสัตวอ์าซาฮียาม่า - สนุกสนานกับกิจกรรมลานหมิะ FURANO SKI RESORT -  
                หมู่บ้านนิงเกิล้เทอเรส - เมืองซปัโปโร - ย่านทานูกิโคจิ+ย่านซึซึกิโนะ 



มำกมำยนบัพนัเต็มไปดว้ยนกัท่องเที่ยวนกัชิม อีกทัง้ยงัมีรำ้นรวงที่ขำยรำเม็งมำกมำยจนไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ 
ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งรำ้นรำเม็งใจกลำงเมืองซปัโปโร 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่ HOTEL WING INTERNATIONAL SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

  จำกนัน้น ำท่ำนชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า (OLD CITY HALL)” เป็นอำคำรสไตลน์ีโอบำร๊อคอเมรกิำที่สรำ้งดว้ย

อิฐสีแดงทัง้หลงั โดยลอกแบบมำจำกอำคำรท ำเนียบรฐับำลแห่งรฐัแมสซำซูเซตส ์สหรฐัอเมรกิำ ตกึแดงหลงันี ้

ใชเ้ป็นที่ท ำกำรรฐับำลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเนื่องยำวมำนำนถึง 80 ปี ตวัอำคำรที่เห็นใน

ปัจจบุนัที่ยงังดงำมอยู่นัน้ไดร้บักำรบรูณะซ่อมแซมใหม่หลงัจำกถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 ดว้ยควำมสวยงำม

ของสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกที่เหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง อำคำรหลงันีจ้งึไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นสมบติัทำง

วฒันธรรมส ำคญัของชำติเมื่อปี พ.ศ. 2512 จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปสวนอิชิยะ “ชิโรอิโคอิบิโตะพารค์ 

(SHIROIKOIBITO PARK)” ที่ถือเป็นของฝำกทอ้งถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สดุของเกำะฮอกไกโด เก่ียวกบัช็อคโกแลต

ไม่ว่ำจะเป็นไอศครีม หรือ คุ๊กกีต่้ำงๆ แต่ที่ไม่ควรพลำดคือกำรเก็บรูปบรเิวณรอบๆ ซึ่งในช่วงฤดหูนำวจะมีกำร

จดัธีมสวนสวยงำม อำทิเช่น สโนวแ์มน, ซำนตำคลอส, หอนำฬิกำ, หอคอยขนมเคก้, บำ้นรงันก, มีมมุสวยๆ ให้

ถ่ำยรูปมำกมำย (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมสำยพำนกำรผลิต) 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันทีส่ี่        ท าเนียบรัฐบาลเก่า - ชิโรอิโคอิบิโตะพารค์ - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ+ 
                คลองโอตารุ - ห้างมิตซุย เอ้าทเ์ลต็ 
 



จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู ่“เมืองโอตารุ” ชอ้ปป้ิงสนิคำ้และของอรอ่ย ณ “ถนนซาไกมาจิ (SAKAIMACHI 

STREET)” ย่ำนชอ้ปป้ิงส ำคญัของเมืองตัง้อยู่ไม่ไกลจำกคลองโคตำรุ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ “รำ้นเครื่องแกว้”, 
“พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี”  และ “นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ” อีกทัง้ตลอดสองขำ้งทำงของถนนซำไกมำจิ ยงัเต็มไป
ดว้ยรำ้นคำ้ขำยขนมแสนอรอ่ยนำนำชนิดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรำ้นชื่อดงั Le TAO มีใหท้่ำนไดช้ิมลิม้ลอง หรือ ซือ้
กลบักนัมำกมำยหลำยรำ้น อีกทัง้ยงัมีของที่ระลกึและรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ ใหท้่ำนเดินชมไดต้ำมอธัยำศยั บน
ถนนเสน้นีเ้ชื่อมต่อกบั “ถนนสายซชู”ิ เรียงรำยดว้ยรำ้น ซูชิ ซำชิมิ รำมเมง รวมถึงรำ้นที่อำหำรซีฟู๊ ดสดๆ และ
น ำท่ำนสู ่“คลองโอตารุ (OTARU CANAL)” ที่มีควำมยำว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่ำวโอตำรุ ซึ่งใน
สมยัก่อนประมำณ ค.ศ. 1920 ในยุคอตุสำหกรรมกำรขนสง่ทำงเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นเสน้ทำงใน
กำรขนสง่สินคำ้ จำกคลงัสินคำ้ในตวัเมืองโอตำรุ ออกไปยงัท่ำเรือบรเิวณปำกอ่ำว ใหท้่ำนเดินเล่น พรอ้ม
ถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั กบัอำคำร โกดงัเก่ำแก่ริมคลองสดุ คลำสสิก และวิวทิวทศันท์ี่สวยงำม 
จำกนัน้น ำท่ำนสู ่“ห้างมิตซุย เอ้าทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET)” ศนูยร์วมสินคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงัจำกทั่วโลก 
อำทิเช่น Coach, Armani, Ralph Lauren, Seiko พรอ้มดว้ยสินคำ้ส ำหรบัทกุคนตัง้แต่สินคำ้แฟชั่นหญิงชำย
และเด็ก จนถึงอปุกรณกี์ฬำและสินคำ้ทั่วไป นอกจำกนีภ้ำยในหำ้งยงัมีศนูยอ์ำหำรขนำดใหญ่ภำยในหำ้ง อิสระ
ทัง้ชอ้ป และ ชิมตำมอธัยำศยั  

 
 รบัประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอย่ำงคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พักที ่ HOTEL WING INTERNATIONAL SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า 

 

 
จำกนัน้น ำท่ำนชม “เนินพระพุทธเจ้า (HILL OF BUDDHA)” ตัง้อยู่ทำงทิศใตข้องเมืองซปัโปโร ถือว่ำเป็น

ผลงำนกำรสรำ้งชิน้เอกอีกชิน้หนึ่งของทำดำโอะ อนัโดะ สถำปนิกชำวญ่ีปุ่ น มีลกัษณะเป็นเนินเขำลอ้มรอบรูป

ป้ันพระพทุธรูปมคีวำมสงูมำกถึง 13.5 เมตรและมีน ำ้หนกั 1500 ตนั บรเิวณรอบๆรำยลอ้มดว้ยธรรมชำติอนั

งดงำม โดยเฉพำะในช่วงฤดรูอ้นที่จะสำมำรถเห็นตน้ลำเวนเดอรล์อ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูป ซึ่งเป็นกำร

ผสมผสำนที่ลง สรำ้งไวเ้พื่อเป็นพทุธศิลป์ใหค้นรุน่ต่อๆไป เพื่อสกักำรบชูำ จำกนัน้น ำท่ำนสู ่“ทะเลสาบโทยะ 

(LAKE TOYA)” เป็นทะเลสำบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ นโดยมีเสน้รอบวงยำวถึง 43  กิโลเมตร เป็น

ทะเลสำบปล่องภเูขำไฟ ในอทุยำนแห่งชำติชิกตส-ึโทยะ บนเกำะฮกไกโด ทะเลสำบมีลกัษณะคลำ้ยไข่ดำว ตรง

กลำงทะเลสำบมีเกำะตัง้อยู่คือเกำะนำกำโนะ นบัเป็นจดุชมวิวที่สวยสบำยตำที่ไม่ควรพลำด 

วันทีห้่า      เนินพระพุทธเจ้า - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - 
                ออิอนพลาซ่า 
 



 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จำกนัน้น ำทกุท่ำนชมวิวทิวทศันข์อง “ภูเขาโชวะชินซัง (MT.SHOWA)” ภเูขำไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจำกกำร

สั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกนันำนถึง 2 ปี จนกลำยมำ เป็นภเูขำโชวะ ดงัที่เห็นอยู่ 

ปัจจบุนัภเูขำโชวะ อยู่ในกำรดแูลของรฐับำลญ่ีปุ่ น ในฐำนะเป็นอนสุรณท์ำงธรรมชำติแห่งพิเศษ ใหท้่ำนเลือก

ซือ้ ขนม ของฝำกทอ้งถิ่น ณ จุดบรกิำรแห่งนีต้ำมอธัยำศยั จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู ่“เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม 

“หุบเขานรก จิโกกุดานิ (NOBORIBETSU JIGOKUDANI)” ทุกท่ำนจะไดเ้ห็นบ่อนรกที่มีควนัพวยพุ่งออกมำ

จำกพืน้หินพรอ้มกบักลิ่นก ำมะถนั ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพควำมงดงำมอนัเป็นปรำกฏกำรณท์ำงธรรมชำติที่ยงัคงอยู่

ชั่วกลัป์ จำกนัน้น ำทกุท่ำนเดินทำงสู ่“อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูยร์วมแห่งสินคำ้นำนำชนิด ไม่ว่ำจะ

เป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม ้และอำหำรนำนำชนิดใน ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ใหท้่ำนเลือกซือ้สินคำ้และของฝำกไดต้ำม

อธัยำศยั 

 
 รบัประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอย่ำงคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พักที ่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย) 
จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินชิโตเซ ่เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบั 

11.55 น.   เหินฟ้ำสูเ่มืองไทย โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621 

17.50 น.   เดินทำงถึงเมืองไทย พรอ้มกบัควำมประทบัใจเต็มเป่ียม  

วันทีห่ก      สนามบินชิโตเซ ่- กรุงเทพฯ 
 



 
หมายเหตุ :  รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  

กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมต่ำงๆที่ระบใุนรำยกำรนีอ้ำจมีกำรปรบัย่ำน และสถำนที่ตัง้ ไดต้ำมควำมเหมำะสม  
ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมำตรฐำนเดียวกนั โดยบริษทัจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของเสน้ทำงระหว่ำงกำรน ำเที่ยวเป็นส ำคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 
 

อัตราค่าบริการเดินทาง : 8-13 มีนาคม 2566 

ส ำหรบัคณะเดินทำงกรุป๊สว่นตวั  10  ท่ำน 

ผูใ้หญ่ 56,900 บำท 

เด็กอำย ุ7-11ปี / มีเตียง  56,900 บำท 

เด็กอำย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 54,900 บำท 

พกัเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผูใ้หญ่) 8,000 บำท 

ไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ่) -15,000 บำท 

เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาต๋ัวก่อนท าการจองค่ะ 
 

 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าทีพั่กและบริการอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคำ่ตั๋วเครื่องบิน) 

2.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน THAI AIR ASIA X 

 

 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

o ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันำจร) 

o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร ์

o ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัที่สำยกำรบินเรียกเก็บ (ค ำนวณ ณ วนัที่ 17/11/2565) 

o ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
o โรงแรมที่พกัตำมระบไุวใ้นรำยกำร หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่ำน) 
o ค่ำประกนัสขุภำพและอบุติัเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจำกอบุติัเหตทุ่ำนละ 2,000,000 บำท ดแูลค่ำรกัษำพยำบำลทัง้สขุภำพและอบุติัเหต ุ1,500,000 บำท  
ประกนัสขุภำพคุม้ครองค่ำรกัษำ COVID-19 ตำมเงื่อนไขเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ น 

o การบริการของมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ำ้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่ำนละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 4 วนั) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

o ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่ำย 3% 

o ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัที่สำยกำรบินเรียกเก็บ อำจรวมถึงมกีำรเรียกเก็บเพิ่มเติมในภำยหลงั 
o ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง / ต่อหนำ้เลม่หนงัสือเดินทำง 
o ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสั่งมำในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรำ้นอำหำร นอกเหนือจำกที่บรษิัทจดัให ้ในรำยกำรทวัร ์
o ค่ำน ำ้หนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรมัต่อท่ำน) 
o ค่ำท ำใบอนญุำตที่กลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
o ค่ำเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลบัไม่พรอ้มคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใชจ้่ำยกบัเจำ้หนำ้ที่) 

 กรุณำแจง้อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทำง พรอ้มหนำ้พำสชดัเจนของคนเดินทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมำณ 4,000 เยน (ประมำณ 1,000 บำทไทย) หรือ ตำมควำมพงึพอใจ 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงนิ 

o กรุณำจองทวัรล์ว่งหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช าระมัดจ า (ทัวร ์20,000 บาท) 
o สว่นที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการจอง 
ตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว 2563 

• ยกเลิกกำรเดินทำงลว่งหนำ้ 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน ำเที่ยวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจำกค่ำใชจ้่ำยจรงิ เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำ ของบตัรโดยสำรเครื่องบิน ค่ำใชจ้่ำยที่จ  ำเป็นอ่ืนๆ ) 

• ยกเลิกกำรเดินทำงลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั ก่อนวนัน ำเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่ำทวัร ์

• ยกเลิกกำรเดินทำงลว่งหนำ้นอ้ยกว่ำ 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธค์ืนเงนิในทุกกรณี 



(ส าคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ ก าหนดให้บริษัทจะต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบิน 100% ก่อนการเดนิทางไม่น้อย
กว่า15วัน ในส่วนของการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวจะไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้เดินทางได้) 

 
เงือ่นไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนหรือยกเลิกกำรเดินทำง หำกคณะทวัรม์ีผูเ้ดินทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำง
ทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 15 วนั ก่อนกำรเดินทำง(อำจเปลี่ยนแปลงรำคำในกรณีที่มีผูร้ว่มเดินทำงไม่ถึงจ ำนวนที่ระบ)ุ 

o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงดว้ยตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้
ใหก้บัเรำทรำบ ณ วนัที่ส  ำรองที่นั่ง หำกไม่มกีำรแจง้เรื่องไว ้จะไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสียหำยที่เกดิขึน้จำกตั๋วเครื่องบิน
ดงักลำ่วได ้

o กรุณำ อย่ำขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตรำใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทำง หำกทำงสำยกำรบินไม่อนุญำตให ้เช็คอิน 
หรือต ำรวจตรวจคนเขำ้เมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธกำรเขำ้-ออกประเทศ ทำงบรษิัทไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่และภำษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หำกสำยกำรบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทำง 
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบินขำกลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สำมำรถน ำมำขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวนี ้หำกท่ำนไม่ใชบ้ริกำรใดๆ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น ถือวำ่ท่ำนสละสิทธิ์ ไม่สำมำรถเรียกรอ้งขอ

คืนค่ำบริกำรได ้ 
o ค่ำบริกำรที่ท่ำนช ำระกบัทำงบรษิัทฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษัทฯไดช้ ำระใหก้บับรษิัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมำขำดเช่นกนั ดงันัน้หำกท่ำนมีเหตอุนัใดที่ท ำใหท้่ำนไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตำมรำยกำรที่ระบไุว ้ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริกำรไม่ได ้ 

o หำกท่ำนถกูเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตผุลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรบัผิดชอบของบรษิัทฯ ทำงบรษิัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินบำงสว่นหรือทัง้หมด  

o หำกทำ่นถกูปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ไม่ว่ำประเทศใดจนท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได ้คณะทวัรท์่ำนอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบริษัทฯ จะท ำหนำ้ที่
ประสำนงำนและเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงดำ้วที่พ ำนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท ำหนำ้ที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อ ำนำจสิทธิ์ขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเขำ้เมือง  

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ้่ำยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น กำรยกเลิกหรือลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชำติ, กำรนดัหยุดงำน, กำรจลำจล หรือสิ่งของสญูหำยตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดเหนืออ ำนำจควบคมุ
ของบรษิัทฯ  

o บรษัิทฯ จะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรเรียกรอ้งค่ำชดใชจ้ำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบรษิัทขนสง่เมื่อเกิดกำรสญูหำยของ 
สมัภำระระหว่ำงกำรเดินทำง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อกำรสญูหำยดงักลำ่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทวัรต์ำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณต่์ำงๆ ทัง้นีท้ำงบริษทัฯ จะยดึถือ
และค ำนึงถึงควำมปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคำ้สว่นมำกเป็นส ำคญั 

o เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่นกบัทำงบรษัิทฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ แลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

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