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HOKKAIDO LOVER SONGKRAN 7D5N BY CI ON 13-19 APRIL 2023 

 

HOKKAIDO LOVER 

SONGKRAN  
7 DAYS 5 NIGHTS BY CI 

ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั 
สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด   
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โนโบริเบทสึ หบุเขำจิโกขดุำนิ หรอืหุบผานรก บ่อโคลนเดอืดธรรมชาตซิึง่เกดิจากความรอ้น

ใตพ้ภิพเผาผลาญก ามะถนัแลว้เกดิเป็นควนัพวยพุง่ขึน้มา นบัเป็นความ
มหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของธรรมชาตทิีห่าชมไดย้าก, เพลิดเพลินกบัควำม
น่ำรกัของขบวนพำเหรดนกเพนกวินท่ีพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ มำรีน ปำรค์ นิกซ์ 

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

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

ซปัโปโร   ดื่มด ่ากบัความหวานของ โรงงำนชอ็คโกแลตอิชิยะ ทีจ่ะท าใหคุ้ณรูส้กึเหมอืน
อยู่ในดนิแดนยุโรป, ชมิและชอ้ปอาหารทะเลสดๆที่ ตลำดปลำยำมเช้ำ, ชอ้ป
ป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในราคาสบายกระเป๋าที่  มิตซุย เอำท์เล็ท, 
เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงที่ ย่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ และ อิสระเต็มวนั
ในเมืองซปัโปโร 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี  13-19 เมษำยน 2566 

วนัแรก             (13 เม.ย. 66) สนำมบินสุวรรณภมิู 

 

14.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 9 เคำน์เตอร ์
S สำยกำรบินไชน่ำแอรไ์ลน์ (CI) มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำม
สะดวกให้ท่ำนในกำรเตรียมตวัเดินทำงและผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

17.30 น. เดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสำยกำร
บินไชน่ำแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี CI836 

22.10 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั (เวลำ
ท้องถ่ินเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่โมง) พำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและ
ศลุกำกร 

 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม TAO GARDEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีสอง           (14 เม.ย. 66) สนำมบินเถำหยวน - สนำมบินชินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - 
                          จิโกขดุำนิ – ทะเลสำบโทยะ 

05.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั เพื่อ
ท ำกำรเชค็อิน (บรกิารอาหารเชา้แบบ box breakfast) 

08.35 น. เดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไชน่ำ
แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี CI130 

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

• น าท่ าน เ ดินท า งสู่  เ มือง โนโบริ เบทสึ  
(Noboribetsu) เมอืงที่มแีหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติที่มี
ชื่อเสยีงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด น าท่านชม
ความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที่ จิโกขุดำนิ บ่อโคลน
เดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเกิดจากความ
ร้อนใต้พภิพเผาผลาญก ามะถนัแล้วเกิดเป็นควนัพวย
พุง่ขึน้มารวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่  

• น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบโทยะ (Toya Lake)  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม TOYA KANKO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัมื้ออำหำรอิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธำตุท่ี
มีสรรพคุณในกำรรักษำโรคต่ำงๆ ซ่ึงเช่ือกันว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้วจะท ำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีสำม          (15 เม.ย. 66) โทยะ - นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ภเูขำไฟอสูุ – ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล – 
                         โนโบริเบทสึ - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำมำรีน ปำรค์ นิกซ์ – ซปัโปโร 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

• น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟอูสุซัง (Mt. Usu) เพื่อ ขึ้น
กระเช้ำไฟฟ้ำ (Usuzan Ropeway) ชมวิวทิวทศัน์ของภเูขำ
ไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของ
เปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 (หรอืปีโชวะของญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นที่มา
ของชื่อเรยีกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พภิพได้ดนัพื้นดินสูง
ขึ้นมาเรื่อยๆ ติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูงถึง 
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400 เมตรดงัทีเ่หน็ไดใ้นปัจจุบนั และยงัคงมพีลงังานความรอ้นอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาวหมิะจะตก
มากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย 

 
• น าท่านเดนิทางชม ฟำรม์หมีโชวะชินซงั ให้ท่านได้ชมความน่ารกัและ

ฉลาดแสนรู้ของหมสีนี ้าตาลนับ 100 ตวั ที่ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูได้ยาก  
โดยในญีปุ่่ นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้ำ มำรีน ปำรค์ นิกซ์ (Marine Park 
Nixe) พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าในปราสาทโบราณสไตล์ยุโรป พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าแห่งนี้
มชีื่อเสยีงอย่างมาก นอกจากท่านจะไดพ้บกบัสตัว์ทะเลสสีนัสวยงามนานาชนิด 
เช่นปลาฉลาม ฝงูปลาซารด์นีกว่า 10,000 ตวัแหวกว่ายอยู่ในแท๊งคก์ระจกขนาด
ใหญ่ หรอืฝงูแมงกระพรุนจ านวนมาก ท่านยงัสามารถชม ขบวนพำเหรดนก
เพนกวิน ที่สุดแสนจะน่ารกัอย่างใกล้ชิด หรอืจะเข้าชมโชว์แมวน ้า หรอืโชว์
ปลาโลมากน่็ารกัไม่แพก้นั  **หมำยเหตุ กำรแสดงโชวข์องสตัวต่์ำงๆอำจถกู
ระงบัอนัเน่ืองมำจำกสภำพภมิูอำกำศและสุขภำพของสตัวใ์นแต่ละวนั 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซปัโปโร (Sapporo) เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด 
ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญีปุ่่ น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึ่งได้รบัค าแนะน าและพัฒนาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลี่ยมผนืผ้าตามพื้นฐานการ
วางผงัเมอืงของอเมรกิา 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขำปซููไว ช่ือดงัของฮอกไกโด 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Travelodge Sapporo 
Susukino หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีส่ี              (16 เม.ย. 66) ซปัโปโร - โอตำร ุ- คลองโอตำร ุ– พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี - 
                        ซปัโปโร – โรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ - ช้อปป้ิงย่ำนทำนุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตำรุ (Otaru) หนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทาง
ตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนเมอืงนี้เคยถูกใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้ต่างๆ และท า

การประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น 
Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของ
เมอืงโอตารุดว้ยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป 
• น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโร
แมนตคิของโกดงัเก่าทีส่ะทอ้นบนผวิน ้าของ คลองโอตำ
รุ (Otaru Canal) คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดน
ตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และ

ท่านยงัสามารถเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดดัแปลงมา
จากโกดงัเมื่อสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย 
• น าท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
(Music Box Museum) ทีส่ง่เสยีงดนตรตีอ้นรบัท่าน ภายในอาคาร ท่าน
จะได้ชมววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณหลากหลาย
แบบ และสามารถเลอืกซื้อกล่องดนตรทีี่ท่านชื่นชอบหรอืจะเลอืกจดัท า
กล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกก็ได้  นอกจากนี้ยังมี
นาฬิกาไอน ้าโบราณที่ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ์ ที่มอีายุการใช้
งานนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ 
เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเดนิทางชม โรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ แหล่งผลติชอ็คโก
แลตทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ น ทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางสวนดอกกุหลาบและพนัธุ์
ไมน้านาชนิดทีเ่บ่งบานรอการมาเยอืนของท่านราวกบัเดนิอยู่ใน
ดนิแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดนิชมและศกึษาประวตัคิวาม
เป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลติยุคแรกเริม่แบบจ าลองของ
โรงงาน พรอ้มทัง้เลอืกชมิและเลอืกซือ้ชอ็คโกแลตแบบต่างๆ ไดต้าม
อธัยาศยั 
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• น าท่านชอ้ปป้ิงทีย่่ำนทำนุกิและย่ำนซูซูกิโน่ (Tanuki & 
Susukino) เป็นย่านทีร่วบรวมรา้นคา้ต่างๆ กว่า 200 รา้นคา้ 
ท่านสามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนด์
เนมจากหา้งสรรพสนิคา้ หรอืสนิคา้แฮนดเ์มด ไปจนถงึขนมของ
ฝากมากมาย และย่านซูซูกโิน่ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ทัง้
รา้นส าหรบัครอบครวัหรอืรา้นกนิดื่มแบบคนญีปุ่่ น และยงัเป็น
แหล่งท่องเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Travelodge Sapporo Susukino หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 
 
 

วนัท่ีห้ำ           (17 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 
พกัโรงแรม Travelodge Sapporo Susukino หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีหก           (18 เม.ย. 66) ซปัโปโร – ตลาดปลายามเช้า – มิตซุยเอ้าท์เลต็ –  
                        สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

• น าท่านเดินทางชม ตลำดปลำยำมเช้ำ 
สมัผสักบับรรยากาศของตลาดปลาย่านใจกลางเมอืง 
แหล่งรวมรา้นขายอาหารทะเลสายพนัธุ์ต่างๆ ทัง้แบบ
สด และแบบแหง้ ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิด ใหท้่าน
ไดเ้ลอืกชมิเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 
• อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงที่ มิตซุย เอำท์เลท 
แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ของฮอกไกโด ที่รวบรวม
รา้นคา้แบรนด์เนมชัน้น าในราคาพเิศษมาไวใ้นที่เดียว 
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดัง
มากมาย อาท ิArmani, Adidas, Asics, Boss, Beams, 
Bally, Billabong, Banana Republic, Cole Haan, 
Coach, Citizen, Callaway, Columbia Sportwear, 

Crocs, Dunhill, Diesel, G-Shock, Gap, Jimmy Choo, Lego, Levi’s, Lacoste, Michael 
Kors, Marc Jacobs, Mont-Bell, New Balance, Nike, Oakley, Onitsuka Tiger, Puma, 
Quiksilver, Ray-Ban, Seiko, Samsonite, Tommy Hilfiger, The North Face, Tumi, 
Timberland, United Arrows, Under Armour, Versace, Vans, Zwilling เป็นตน้ 

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั   
ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ เพื่อท ำกำรเชค็อิน 

15.00 น. เดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสำยกำร
บินไชน่ำแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี CI131 

18.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั เพื่อแวะ
เปล่ียนเคร่ือง 

22.40 น. เดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไชน่ำแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี CI837 
 

วนัท่ีเจด็           (19 เม.ย. 66) สนามบินสุวรรณภมิู 

01.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี  13-19 เมษำยน 2566 

**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร์ ค่ำตัว๋เครื่องบิน** 
***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,800 บาท 

โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิม 
ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 

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 ้

 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เครื่องบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 51,995.- บำท 29,995.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 46,995.- บำท 27,559.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 41,995.- บำท 24,995.- บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่ำนละ 

10,995.- บำท 10,995.- บำท 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไชน่าแอรไ์ลน์ เสน้ทางกรุงเทพฯ-เถาหยวน-ซปั
โปโร-เถาหยวน-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 

2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ 
3. ค่าโรงแรมทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า  

**ในกรณทีีท่่านตอ้งการเขา้พกัในหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจะจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีง
เดีย่ว หรอืบางโรงแรมจะจดัใหเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง 
**ในกรณีทีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การจดัหอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกิล้ และเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเฉพาะในสว่นนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั  (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึ
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการเดนิทาง
แบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ 
**เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปีและผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว** 

7.  ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 1 กมุภำพนัธ ์2566 หากมกีารเรยีก
เกบ็เพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ ท่านจะตอ้งท าการช าระเพิม่
ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
4. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ประกนัสุขภาพ, ประกนัภยัธรรมชาตริุนแรง, ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็น
ตน้ 

5. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าส าหรบันักท่องเทีย่ว (ในกรณีทีท่างญีปุ่่ นยกเลกิการอนุมตัฟิรวีซี่าใหก้บันักท่องเทีย่ว

ไทย) 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
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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. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิค่ามดัจ าใหก้บั
ผูเ้ดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋
โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดั
จ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์
ทัง้หมด 

4. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยุดเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

5. กรณีท าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย ไม่สามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

 
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 
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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
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
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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 
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