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บินดว้ยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ขึ6นเครื9องที9สนามบินดอนเมือง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ6าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ6น) และ ถือขึ6นเครื9องบินไดน้ํ6 าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                          

23.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิ ดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่ างประเทศ อาคาร 1 ชั?น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ที9ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อาํนวย

ความสะดวกตลอดขั6นตอนการเชค็อิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพื9อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

DAY 2  
สนามบินชิโตเสะ– หมู่บ้านราเมง – พพิธิภณัฑ์หิมะและนํ?าแขง็คะมคิะวะ  – ออิอนต์มอล์             

02.10  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตชิิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีTปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เที9ยวบินที9 

XJ620   ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประ
มาณ 6 ชั่วโมง **          

ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช 

ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

�  

XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 02.10 – 10.40

XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.55 – 18.00
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10.40  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิ9นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลก

ากรเรียบร้อยแลว้ 

 

RAMEN VILLAGE หมู่บ้านราเมง็ หมู่บา้นชื9อดงัของเกาะฮอกไกโด นบัยอ้นหลงัไปตั6งแต่สมยัตน้โชวะ   ซึ9 งช่วงเวลา

นั6นเป็นช่วงเวลาที9ถือกาํเนิด  ราเมง็ขึ6น ณ เมืองซปัโปโรโดยการผสมผสานบะหมี9หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขา้

ดว้ยกนั และต่อมาหลงัสงครามโลกครั6 งที9 2 ไดเ้สร็จสิ6นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา่ กไ็ดถื้อกาํเนิดขึ6นจากความคิด

สร้างสรรคต่์างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น วธีิการคงความร้อนของนํ6าซุปใหอ้ยูไ่ดน้านขึ6นโดยเคลือบผวินํ6าซุปดว้ย

นํ6ามนัหมู หรือจะเป็นนํ6าซุปซีอิ\วที9เคี9ยวจากกระดูกหมูและนํ6าสตอ๊คซีฟู้ ด ปลาซาร์ดีนแหง้ หรือ “นิโบะชิ” และเสน้

บะหมี9ที9มีส่วนผสมของนํ6านอ้ยกวา่ปกติและดว้ยความโด่งดงัและมีเอกลกัษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาวา่แห่งนี6 เป็น

ที9ชื9นชอบของชาวญี9ปุ่น 

เที9ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านราเมง็ในพิพิธภณัฑร์าเมง็ COUPON ท่านละ 1,000 เยน 

 

RAMEN VILLAGE
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KAMIKAWA   ICE   PAVILION พพิธิภณัฑ์หิมะและนํ?าแขง็คะมคิะวะ เป็นพิพิธภณัฑที์9ใหน้กัท่องเที9ยวได้

สัมผสัประสบการณ์ความหนาวเยน็แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที9สุดในโลก อุณหภูมิดา้นในตั6งไว ้ -20 องศาเซล

เซียสตลอดปี ภายในมีเสานํ6าแขง็และกาํแพงนํ6าแขง็ขนาด 600 ตารางเมตร ที9ใชเ้วลาสร้างดว้ยวธีิทางธรรมชาติถึง 25 

ปี ทางเดินอุโมงคน์ํ6 าแขง็ที9ประดบัประดาดว้ยไฟสวยงาม บาร์นํ6าแขง็ และถํ6าจาํลองหินงอกหินยอ้ย รวมถึงชมดา

ราขึ6นชื9อของที9นี9อยา่ง คลิโอเนะ (Clione) หรือผเีสื6อทะเลซึ9งเป็นสตัวน์ํ6 าเคม็ที9อาศยัอยูใ่ตน้ํ6 าแขง็ 

 AEON MALL ท่านชอ้ปปิ6 งยงัหา้งสรรพสินคา้ ห้างออิอน มอลล์ อะซาฮิกาว่ า  ใหท่้านไดซื้6 อของฝากมากมายหลาก

หลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบัร้าน 100 เยน ทีทุกอยา่งในร้านราคาเพียง 100 

เยนเท่านั6น 

อสิระอาหารกลางคํTา เพืTอสะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีTยว 

พกัทีT       ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทยีบเท่า   
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DAY 3 

ลานสก ีShikisai  no – ศาลเจ้าฮอคไกโด – อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ –   ย่านเก่า ทานุกโิคจ ิ                                                                                     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHIKISAI NO SNOW LAND   ลานสกชิีคิไซ พาโนราม่า ที9รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกบัทุก

เพศทุกวยั หรืออิสระกบัการถ่ายรูป ววิสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี)  

             กิจกรรม และค่าใชจ่้ายคร่าวๆ Snowmobile: เริ9มตน้ 10,000 เยนต่อคน / Snow Raft: 1,000 เยนต่อคน Banana Boat: 

1,000 เยนต่อคน Sled: 500 เยนต่อคน Tube: 500 เยนต่อคน 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

HOKKAIDO SHRINE ศาลเจ้าฮอกไกโด ตั6งอยูที่9 เมืองซปัโปโร(Sapporo) ถือไดว้า่วา่เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธ

นิกายชินโตที9มีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด เพราะที9ศาลเจา้แห่งนี6นั6นถูกสร้างในช่วงยคุเริ9มพฒันาเกาะถา้จะนบั

เป็นปีกป็ระมาณปี ค.ศ.1871ได ้ ไม่เพียงแค่จะมาสกัการะขอพรกบัเทพเจา้ที9ประทบัภายในศาลเจา้มากถึง4 องค ์

แต่ดว้ยความที9ตวัศาลเจา้เองมีพื6นที9เชื9อมต่อกบัสวนมารุยามะทาํใหถื้อไดว้า่เป็นจุดชมวิวเด็ดๆอีกแห่งหนึ9งของเมือง
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เลยกว็า่ได ้ทั6งยงัเป็นแห่ลงรวมพกัผอ่นยอ่นใจของชาวบา้นละแวกนั6นๆ นิยมมาขอพร และแวะเวยีนมาตลอดทั6งปีไม่

ขาดสาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JR TOWER อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที9สูงที9สุดในซปัโปโร ตั6งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทั6งหา้งสรรพ

สินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศนูยอ์าหาร มีร้าน BIG CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิ จิตอล , เครื9 องใชไ้ฟฟ้าและ

อิเลค็ทรอนิคส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขายเสื6อผา้แฟชั9นวยัรุ่น , ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ

เครื9องสาํอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตั6งอยูที่9 ชั6 น 38 เรียกวา่ T38 (Tower Three Eight) ที9ระดบัความสูง 160 

เมตร จึงมองเห็นทิวทศันเ์หนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั6งกลางวนักลางคืน โดยเฉพาะยามคํ9าคืนจะมอง

เห็นทีวทีาวเวอร์ตั6งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ยา่นซูซูกิโนะ ส่องสวา่งที9จุดกลางเมืองติด ๆ กนั

มีตึก ESTA ซึ9 งที9ชั6น 10 เป็นศนูยร์วมร้านราเมน ซึ9 งมีอยูป่ระมาณ 10 ร้าน ใหเ้ลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่น

ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัlวขึ6น จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

TANUKIKOJI OID TOWN ย่านเก่า ทานุกโิคจ ิ   เป็นแหล่งชอ้ปปิ6 งอาเขตบนถนนคนเดินที9 มีหลงัคามุงบวั

แดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว 7 บลอ็กถนน มีร้านคา้ตั6งเรียงรายอยูก่วา่ 200 ร้านคา้ตั6งขวางในแนวตะวนัออก-

ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

อสิระอาหารกลางคํTา เพืTอสะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีTยว 
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พกัทีT  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

DAY4 

ตลาดปลานิโจ – ทาํเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร 

 – คลองโอตารุ  –  โรงงานช๊อคโกแลตอชิิยะ – ร้านดวิตี?ฟรี –  มติชุย เอาท์เลท็  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NIJO FISH MARKET ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที9ใหญ่ที9สุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี6  สร้างขึ6นเมื9อ

ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี6 รู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลที9จบัไดส่้วนใหญ่จะ

หาไดจ้ากทะเลแถบนี6ทั6งสิ6น ซึ9 งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื6อที9 ท่าเรือเลยทีเดียว ลกูคา้ส่วนใหญ่จะมีทั6งนกัท่อง

เที9ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ที9นี9ยงัขึ6นชื9อเรื9อง ไข่หอยเม่นและไข่

ปลาแซลมอน 
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  GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO   ทาํเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด    เริ9มก่อสร้างเมื9อปี  พ.ศ. 

2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาที9ใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐที9ทาํมาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโท

โยชิร่า ตึกนี6ผา่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามที9เห็นนั6นไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถกู

ไฟไหมเ้มื9อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที9หลงเหลืออยูไ่ม่กี9แห่ง จึงไดรั้บการขึ6นทะเบียนให้

เป็นสมบติัทางวฒันธรรมสาํคญัของชาติเมื9อปีพ.ศ. 2512 

SAPPORO CLOCK TOWER หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที9เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลกัษณ์ที9สาํคญัของ
เมืองซปัโปโรอีกแห่งหนึ9ง สร้างตั6งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอกไกโด แต่ไดป้รับ

เปลี9ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั6งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนักย็งัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ย

ความเก่าแก่ที9อยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดรั้บการขึ6นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที9สาํคญัอีกแห่งหนึ9ง

ของญี9ปุ่น 

  กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ ขาปู 3 ชนิด 
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OTARU เมอืงโอตารุ ซึ9 งถือเป็นเมืองท่าที9มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งบา้นเรือน นั6น ส่วนใหญ่ไดถู้

กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเนื9องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการทาํการคา้ระหว่างประเทศญี9

ปุ่นและประเทศในแถบยโุรป อิสระใหท่้านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

คลองโอตารุเป็นคลองที9เกิดขึ6นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื9อปี ค.ศ. 1923 เพื9อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่

สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจึ้งถมคลองครึ9 งหนึ9งเป็นถนน สาํหรับนกัท่องเที9ยวแทนโกดงัต่างๆ ซึ9 งเป็นอาคารอิฐ

สีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที9ระลึกนั9นเอง   

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY  โรงงานช็อกโกแลต ทีT หมู่บ้านอชิิยะ เป็นโรงงานของบริษทั อิชิ

ยะ Ishiya บริษทัชอ็กโกแลตของทอ้งถิ9น ผลิตภณัฑที์9 ขึ6นชื9อของบริษทั คือ คุก้กี6  Shiroi Koibio ของฝากที9นิ ยมของ

ฮอกไกโด (คุก้กี6 เนยสอดไสช้อ็กโกแลตขาว) ภายในบริเวณสวนสนุกประกอบดว้ย ร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 

และพิพิธภณัฑโ์รงงานชอ็กโกแลตพร้อมจาํหน่ายชอ็กโกแลตหลากหลายรูปแบบ ซึ9 งผูเ้ขา้ชมสามารถสงัเกตกระบวน

การผลิตคุก้กี6  หรือเขา้ร่วมกิจกรรมเวร์ิคชอ้ปทาํคุก้กี6ดว้ยตนเอง นอกจากนี6ยงัมีสนาม Shiroi Koibito Park สนามฟุ

ตบอลที9เคยเป็นสถานที9แข่งขนัฟุตบอลทอ้งถิ9น J-League อีกดว้ย และในช่วงหนา้หนาวนั6นที9โรงงานแห่งนี6 จะมีการ

เปิดไฟ Illumination ดว้ยตึกเป็นอาคารสไตล์ ยโุรปจึงทาํใหบ้รรยากาศนั6นเหมือนหลุดไปเดินอยูใ่นเมืองโรแมน

ติคของยโุรปเลยกว็า่ได ้

  ร้านค้า Duty Free ให้ ท่านไดซื้6อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื9องสาํอางค ์ โฟมล้ างหนา้ วติามิน

ต่างๆ เซรั9ม คอลลาเจน ฯลฯ 
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MITSUI OUTLET   มติชุย เอาท์เล็ ท เป็นแหล่ งชอ้ปปิ6 งที9มีพื6นที9ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสิ นคา้

แบรนดต่์างๆ จาํหน่ายเสื6อผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เดก็ กระเป๋า รองเทา้ และมีร้านอาหารใหเ้ลือกมากมายอิสระใหท่้านเลือก

ซื6อสินคา้ตามอธัยาศยั 

อสิระอาหารกลางคํTา เพืTอสะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีTยว 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู่ ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู่ โรงแรมที9พกั 

พกัทีT  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทยีบเท่า 
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DAY5 
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                                             

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
11.55  นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X 

เที2ยวบนิที2 XJ620 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดย
ประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

18.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประ

ทบัใจ 

****************************************************************** 

 

 
อตัราค่าบริการ

กาํหนดการเดินทาง

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ 

1 เดก็ 2 ผู้
ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ 

พกัเดีLยว 
เพิLม 

อตัรา ห้อง
ละ

ไม่ใช้ตั Nว
เครืLองบิ
นอตัรา  
ท่านละ

เทศการปีใหม่ 2563

27 – 31 ธนัวาคม 62 39,999 39,999 39,999 9,000 -

28 ธ.ค. – 01 มกราคม 

62
41,999 41,999 41,999 9,000 -

29 ธ.ค. – 02 มกราคม 

62
41,999 41,999 41,999 9,000 -

30 ธ.ค. – 03 มกราคม 

62
37,999 37,999 37,999 9,000 -
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** อตัรานีQยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิLน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทั QงนีQ ท่านสามารถให้มากกว่านีQได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีQ  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิZ ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ทีLสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีทีLนั LงบนเครืLองบิน) 
 

** ท่านทีLถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพืLอการท่องเทีLยว ประเทศญีLปุ่ น 

ไม่จาํเป็นต้องยืLนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครั Qง **  

 
** บริษทัขอสงวนสิทธิZ  อตัรานีQเฉพาะนักท่องเทีLยว ทีLถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัQน กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิZ  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิLมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
อตัราค่าบริการนีQ  รวม 

✓คา่บตัรโดยสารโดยเครื2องบนิ (ตั Cว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั Iนประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ    
  และคา่ภาษนํีIามนัทกุแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี2ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที2ยวใด เที2ยวหนึ2ง   
  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที2เป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ั Cวเครื2องบนิ ตามที2ตามที2ตาราง  
  อตัราคา่บรกิารระบุ 

✓คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื2องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื2องบนิ โดยมีนํQาหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิQน) และ ถือขึQนเครืLองบินได้นํQาหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

(ไมจ่าํกดั 
  จาํนวนชิIน แต่ทั IงนีIเจา้หน้าที2จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื2อนไขของสายการบนิ) ** 

✓คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
✓คา่โรงแรมที2พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที2ระบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื2นๆ ที2ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที2ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Zในการปรบัเปลี2ยนโรงแรมที2พกั ไป  
   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

✓คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที2ต่างๆ ตามรายการที2ระบุ กรณไีมร่วมจะชีIแจงแต่ละสถานที2ในโปรแกรม 

✓คา่อาหาร ตามรายการที2ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Zในการเปลี2ยนแปลงตามความเหมาะสม    
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✓คา่มคัคเุทศกท์ี2คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓คา่เบีIยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเที2ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื2อนไขตาม 

   กรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการนีQ  ไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์ คา่อาหาร เครื2องดื2ม คา่ซกัรดี คา่มนิิบาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที2ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ2น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั IงนีIทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีIไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนีI ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Zในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทกุทา่น 

ที2สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที2กระเป๋าสมัภาระที2มนํีIาหนักเกนิกว่าที2สายการบนินั Iนๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที2นั 2งบนเครื2องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ ทั IงนีIขึIนอยูก่บัสายกา

รบนิ และ รุน่ของเครื2องบนิแต่ละไฟลท์ที2ใชบ้นิ ซึ2งอาจเปลี2ยนแปลงไดอ้ยูท่ี2สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํีIามนั ที2สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ2ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั Cวเครื2องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ2ม 7% และภาษหีกั ณ ที2จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 
เงืLอนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรณุาทาํการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที2นั 2งการจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนันีI กรณุาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นั Iน โดยระบบ

จะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ี หากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาที2กาํหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทาง

ในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่ นั 2นหมายถงึวา่ กรณทีี2มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ Zไปตา

มระบบ ตามลาํดบั เนื2องจากทกุพเีรยีด เรามทีี2นั 2งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้ สามารถเปลี2ยนชื2อคนเดนิทางได ้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิ Zไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆใน
กรณทีี2ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 
เงืLอนไขการยกเลิก และ เปลีLยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที2ชาํระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดทีLมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที2ชาํระแลว้ 
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• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบริ ษทัขอสงวนสทิธิ Zไมค่นืเงนิคา่บรกิารที2ชาํระมาแลว้ทั Iงหมดทั IงนีI 
ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที2ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที2ชาํระแลว้เนื2องในการเตรยีมการจดัการนําเที2ยวใหแ้ก่นักท่อง
เที2ยว เชน่ การสาํรองที2นั 2งตั Cวเครื2องบนิ การจองที2พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Zไมร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึ2งใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณใีดๆทั IงสิIน เชน่ สถานทตู
ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณตีอ้งการเปลี2ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี2ยนชื2อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบลว่งหน้า อยา่งน้อย 7 วนั ก่อ

นออนออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าที2ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ2ง ทางบรษิทัขอสง

วนสทิธิ Zในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที2เกดิขึIนจรงิทั Iงหมด ทั IงนีIขึIนอยูก่บัชว่งพเีรยีดวนัที2เดนิทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที2เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีตอ้งการเปลี2ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื2อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Zในการหกัค่าใชจ้่ายกา

รดาํเนินการต่างๆ ที2เกดิขึIนจรงิสาํหรบัการดาํเนินการจองครั Iงแรก ตามจาํนวนครั Iงที2เปลี2ยนแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทั Iง

สิIน 

 
เงืLอนไขสาํคญัอืLนๆทีLท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมขีึIนตํ2า อยา่งน้อย 30 ทา่น หากตํ2ากวา่กาํหนด คณะจะไมส่ามา
รถเดนิทางได ้ หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี2จะชาํระค่าบรกิารเพิ2มเพื2อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษิทัยนิดทีี2จะ

ประสานงาน เพื2อใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Zในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื2อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื2นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้าเพื2อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั Iง ทั IงนีI ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที2

เป็นกรณพีเิศษทกุครั Iงหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี2ยนแปลงได ้

• กรณทีี2ทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั Cวภายในประเทศ เชน่ ตั Cวเครื2องบนิ , ตั Cวรถทวัร ์ , ตั Cวรถไฟ) กรณุาตดิต่อ

สอบถามเพื2อยนืยนักบัเจา้หน้าที2ก่อนทกุครั Iง และควรจองบตัรโดยสารภายในที2สามารถเลื2อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีี2สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี2ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทั IงนีIขึIนอยู่

กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสาํคญัเทา่นั Iน สิ2งสาํคญั ทา่นจาํเป็นตอ้งมาถงึสนาม

บนิเพื2อเชค็อนิก่อนเครื2องบนิ อยา่งน้อย 3 ชั 2วโมง โดยในสว่นนีIหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ Zในการ

ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที2เกดิขึIนใดๆทั IงสิIน   

• กรณทีี2ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนืIอสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที2เป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั Iงแต่ที2ทา่นเริ2มจองทวัร ์ เพื2อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื2อจดัเตรยีมลว่ง

หน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ2มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Zในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที2เกดิขึIนกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรณุาสง่รายชื2อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้บัเจา้หน้าที2หลงัจากชาํระเงนิกรณทีี2
ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที2ใหท้ราบ 
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• กรณทีี2ออกบตัรโดยสาร (ตั Cว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Zในการรบัผดิชอบไมว่า่
ส่วนใดส่วนหนึ2ง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบรษิัทเพื2อใช้ในการออ

กบตัรโดยสาร 

• หลงัจากทา่นชาํระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์I เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื2องบนิแบบหมูค่ณะ (ตั Cวกรุป๊) ทา่นจะไมส่ามารถเลื2อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัสว่นใดได ้ จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเทา่นั Iน หากตอ้งการเปลี2ยนแปลงกรณุาตดิต่อเจา้

หน้าที2เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที2ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีี2ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่
หอ้งพกัเดี2ยวตามที2ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิาํหรบันกัท่องเที2ยวที2เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนินํIา
ใจเลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื2องปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีIเพื2อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิ สี2โมงเยน็กจ็ะเริ2มมดืแลว้ สถานที2ทอ่งเที2ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื2อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที2ทอ่งเที2ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื2นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที2สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื2อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธิZ เปลีLยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืLองจากฤดกูาล สภาพภมิูอากาศ 

เหตกุารทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงืLอนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น 

โดยส่วนนีQทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคญั หากกรณีทีLจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิLม 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนืLองจากการเดินทางท่องเทีLยวในครั QงนีQ  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิZ  ไม่สามารถขอรบัเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึLงทีLท่านไม่

ต้องการได้รบับริการ หากระหวา่งเดนิทาง สถานที2ทอ่งเที2ยวใดที2 ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Zในการไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ2งใหท้่าน เนื2องจากทางบรษิทัไดท้าํการ

จองและถกูเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหน้าทั Iงหมดแลว้ 

- กรณีทีLท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิZ ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีLจะเกิดขึQนตาม
มา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์Lท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึLง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าทีLสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรดุแม้เพียงเลก็น้อย เช่น เปียกนํQา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึLง มีหน้าใดหน้าหนึLงหาย

ไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึLงหลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่า

กรณีใดๆทั QงสิQน ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีLด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิZ ไม่อนุญาตให้ท่าน

เดินทางต่อไปได้ ดงันัQนกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 
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ขณะเดินทาง กรณีชาํรดุ กรณุาติดต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพืLอทาํหนังสือเดินทางฉบบั

ใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาทีLบริษทัเรว็ทีLสดุ เพืLอยืนยนัการเปลีLยน

แปลงข้อมลูหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีLบริษทัเรียบร้อยแล้ว กรณีทีLยงัไม่แ (ตั NวเครืLองบิน) 

ท่านสามารถเปลีLยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั NวเครืLองบิน) เรียบร้อยแล้ว 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิZ ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีLเกิดขึQนจริงทั Qงหมด ซึLงโดยส่วนใหญ่ตั NวเครืLองบินแบ

บกรุป๊จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั QงนีQ ขึQนอยู่กบักระบวนการและขั Qนตอนของแต่ละคณะ 

- เกี2ยวกบัที2นั 2งบนเครื2องบนิ เนื2องจากบตัรโดยสาร (ตั Cว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ Zในการเลอืกที2นั 2งบนเครื2องบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยา

ยามที2สดุใหท้า่นไดน้ั 2งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที2สดุ  

- ขอ้มลูเพิ2มเตมิเกี2ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที2พกั เนื2องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี2ยว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตก

ต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั Iนกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีี2ทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่า่กรณใีดๆทั IงสิIน ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ Zในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ2งทั IงสิIน 

- ขอสงวนสทิธิ Zการเกบ็คา่นํIามนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิ2ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึIนก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทั IงสิIนแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั Iน 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ Z ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั IงสิIน หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิ2งของผดิกฎหมาย ซึ2งอยูน่อกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ Z ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั IงสิIน หากเกดิสิ2งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิ Zในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ2งของไวท้ี2โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมาย

ปลายทางตามที2ทา่นตอ้งการ  

- รายการนีIเป็นเพยีงขอ้เสนอที2ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั Iงหนึ2ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที2พกัในต่างประ
เทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ2งอาจจะปรบัเปลี2ยนตามที2ระบุในโปรแกรม 

 
*เมืLอท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงืLอนไขข้อตกลงทั QงหมดนีQแล้ว* 

 
** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ทีLมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


