
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บินด้วยสายการบนิ แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้เครื่องท่ี

สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโต

เสะ) 

23.55-08.40+1 

XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(

กรุงเทพ) 

09.55-15.10 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้

น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1  

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)                                                                  

21.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน 

หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์

ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.55  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน่ 

โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ620  **ไม่มีบริการอาหาร และ

เครื่องดื่มบนเครื่อง** 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน้้าหนักไม่

เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ต่อท่าน 

** 



 

 

 

วนัที ่2  

สนามบนิชโิตเสะ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานชอ็คโก

แลต – มติซยุเอาทเ์ลต็   

08.40  เดินทางถึง สนามบนิชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ

ความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชน

ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

เก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้

กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและก้าลังใจสืบไป 

 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานชอ็กโกแลต ทีห่มูบ่า้นอชิยิะซ่ึงเป็นแหล่งผลิต

ช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลต

ต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแดค่นรัก(ShIroi Koibito) 

ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่

ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป 

นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซ้ือช็อคโกแลตที่หาซ้ือที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยัง

จะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน 



 

 

จากนั้นน้าท่านสู่ มิตชุย เอาท์เล็ท เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่ง

แรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จ้าหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก 

กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซ้ือ

สินค้าตามอัธยาศัย 

ค่้า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

พกัที ่ The B hotel , Sapporo หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่3  

หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ– จดุชมววิไซโล – ฟารม์ 

Takahashi – สวนมชิมิะ – คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร ี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น้าท่านเดินทางสู่ หุบเขานรก จิโกกุดานิ มีความหมายว่าหุบเขาผานรก หุบ

เขาผานรก แห่งนี้เกิดจากภูเขา   ไฟซ่ึงยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้้าพุร้อนและ

บ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ อุดมไป



 

ด้วยแร่ก้ามะถันซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้ดิน บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่

ก้ามะถันสหลืองเป็นจ้านวนมากสวยงามแปลกตาแบบที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหน

มาก่อน  

  

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวไซโล (Shikotsu Toya National Park 

Silo) เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

ทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะ

ออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขา

โยเทย์ซ่ึงได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก  



 

 หากใครได้แวะมาเยือนฮอกไกโดแล้ว ต้องไม่พลาดชิมผลิตภัณฑ์นมวัวจาก

ร้านดัง Milk-Kobo อยู่ในฟาร์ม Takahashi ภายในร้านจ้าหน่ายเค้ก ชูว์

ครีม ไอศครีม โยเกิร์ตแบบต่างๆ และอ่ืนๆ โดยทั้งหมดผลิตจากนมวัวและผัก

ผลไม้ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอ่ืนๆอีกภายในฟาร์ม ในบรรยากาศ

สบายๆ ทุ่งหญ้าสีเขียว และร้านขายของที่ระลึกให้เลือกซ้ือสินค้ากลับบ้าน

อีกด้วย  

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

น้าท่านชม ชิบะซากุระ หรือ ดอกพิ้งค์มอส ที่ สวนมิชิมะ (Mishima’s 

Shibazakura Garden) ในปลายเดือนพฤษภาคม พื้นดินที่สวนแห่งนี้จะ

เปลี่ยนจากสีน้้าตาลเป็นทุ่งสีชมพูโดยดอกพิ้งค์มอส เจ้าดอกพิ้งค์มอสนี้ 

ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายพันธ์ุกับซากุระที่เราคุ้นเคยแต่อย่างใด แต่

เป็นชื่อเรียกที่คนญี่ปุ่นใช้เรียกดอกไม้ขนาดเล็ก ที่ขึ้นบนพื้นดินที่มีทั้งสีขาว

และชมพูหลากหลายโทน (ระยะเวลาของดอกไม้บาน หรือร่วงโรย อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ กรณีดอก

พิ้งค์มอสไม่บาน ขอสงวนสิทธ์ิพาท่านไปอุทยานโมอายแทน )   



 

 

 

น้าท่านสู่ เมืองโอตาร ุโอตารุเป็นเมืองท่าส้าคัญส้าหรับซัปโปโร และบางส่วน

ของเมืองต้ังอยู่บนที่ลาดต้่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาว

ที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็น

ร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเม่ือปี 



 

1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้ส้าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่าย

สินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อ

ท้าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการ

สร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 

 จากนั้นน้าท่านชม พิพิธภัณฑก์ลอ่งดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถ

ชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ     สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีต

จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบท้ากล่องดนตรีในสไตล์ของ 

ตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาฮอกเกย่าง 

พกัที ่ The B hotel , Sapporo หรอืเทยีบเทา่   

 

 

วันที่ 4  

ดิวตี้ฟรี – ท้าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – 

ตลาดปลาโจไก – ทุ่งทิวลิป– ช้อปปิ้งถนนทานุกิ – นั่ง

ชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปโปโร    

 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

    จากนั้นน้าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส้าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับ

คุณภาพดีที่  ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตาม

อัธยาศัย 



 

ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ่ม

ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐ

มากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ท้ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้

ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการ

บูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เม่ือปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียน

ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส้าคัญของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512 

 

หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มาก

และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่ส้าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้

ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาต้ังแต่ พ.ศ.2424 จนถึง

ปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัป

โปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญอีก

แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 

 

 



 

 

น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติ

ความสดของฮอกไกโดไว้มากมายทุกเช้าจะมีผัก ผลไม้เก็บมาสดๆ จาก

หลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ จะถูกน้ามายังศูนย์กลาง

ตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร มีร้านขายปลาสดๆ ร้านผลไม้ ร้านอาหารแห้ง 

ร้านปลาตากแห้งเค็ม และอ่ืนๆ เรียงรายกว่า 60 ร้านมีวัตถุดิบสดใหม่คัดสรร

มาอย่างดีให้เลือกหาต้ังแต่ 6 โมงเช้า นอกจากนี้ ยังพรั่งพร้อมไปด้วย

ร้านอาหารทั้งร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้วัตถุดิบจากตลาด ได้ลิ้มรส

อาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคาย่อมเยาว์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการหา

ของอาหารอร่อยๆกินที่น่ี 

กลางวัน     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 น้าท่านชมทุ่งทิวลิป ที่ Takino Susuran Park อยู่ในสวนรัฐบาลในเมือง

ซัปโปโร หลังซากุระร่วงโรย ที่นี่จะจัดเทศกาลทิวลิป และดอกซูซูรันบาน

ทุกๆปี มีเนินทิวลิปมากมายหลายสีรวมกันกว่า 200 พันธ์ุ มากถึง 230000 

ต้น  



 

***ดอกทิวลิปจะบานเฉพาะช่วงวันที่ 18 พ.ค. – 10 มิ.ย. 63 เท่านั้น กรุ๊ป

วันที่ 7-11/13-17/14-18 พ.ค. 63 และ10-14/17-21/18/22 มิ.ย. 63 ขอ

สงวนสิทธิ์ไม่พาไปชม*** 

 

น้าท่านช้อปปิ้ง ย่านเกา่ ทานุกโิคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งช้อป

ปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 

บล็อกถนน มีร้านค้าต้ังเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าต้ังขวางในแนว

ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin 

น้าท่านขึ้นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ Noria Ferris Wheel ต้ังอยู่บนชั้น 7 ของ

ห้างสรรพสินค้า Norbesa ภายในเมืองซัปโปโร (Sapporo) ที่นี่ถือได้ว่า

เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิว

ทิวทัศน์ของเมืองยามค่้าคืนนี่หากอยากชมแล้วต้องมาที่นี่ให้ได้ โดยชิงช้า

ยักษ์แห่งนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 45.5 เมตร ความสูงรวมอาคาร 78 เมตร 

มีกระเช้านั่งทั้งหมด 32 ตัว วนแต่ละรอบใช้เวลา 10 นาที สามารถเห็นวิว

ตัวเมืองซัปโปโรที่สวยงามทั้งหมด ตอนกลางคืนตัวชิงช้าเองก็จะมีการ

ประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสีสัน บอกเลยว่าถ่ายรูปนี่ทั้งสวยและอินดี้

แบบสุดๆ 



 

 

ค่้า      อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

พกัที ่ The B hotel , Sapporo หรอืเทยีบเทา่   

 

วันที่ 5  

สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)       

 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 

 เดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด 

09.55  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ621 **ไม่มีบริการอาหาร และ

เครื่องดื่มบนเครื่อง** 

15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 

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



 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่า้เปน็ตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, 

ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิัท ทกุครัง้กอ่นทา้การออกตัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ให้ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมีไฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ให้

บรษิัทฯทราบในวนัจองทวัรท์ั้งนีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กา้หนดการ

เดนิทาง 

ผู้ใหญ ่หอ้ง

ละ 

2-3 ทา่น  

อัตราทา่น

ละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่ 

เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายไุมเ่กนิ 

12 ป)ี 

อัตราเดก็ ทา่นละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่

เดก็ไมม่เีตยีง 

(เดก็อายไุม่

เกนิ 12 ป)ี 

อัตราเดก็ ทา่น

ละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อัตรา ห้อง

ละ 

ไมใ่ช้ตัว๋

เครือ่งบนิ

อัตรา  

ทา่นละ 

เดนิทางเดอืน พฤษภาคม 2563 

7-11 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

13-17 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

14-18 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

20-24 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

21-25 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

27-31 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

28 พ.ค. – 1 

มิ.ย. 63 
25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

เดนิทางเดอืน มถินุายน 2563 



 

4-8 ม.ืย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

10-14 ม.ืย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

17-21 ม.ิย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

18-22 ม.ิย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

 

** อัตรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศก์

ท้องถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น 

รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งนี้

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุ

ทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 

บาท **  

(ไมม่ีทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การ

ท่องเทีย่ว ประเทศญีปุ่น่ ไมจ่า้เปน็ตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพา้นกัไดไ้ม่

เกนิ 15 วนั ตอ่ครัง้ **  

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยว



 

หนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์

แบบ ไม่ใช่ต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Air 

Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้้าหนักไม่

เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัด

จ้านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับ

รถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ใน

ก ร ณี มี ง า น เ ท ร ด แ ฟ ร์  ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละ

สถานที่ในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุด

ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุ

ในรายการ 



 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุ

ไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ

ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้

บิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบริษัท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชา้ระเงนิ 

 กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 

15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ 

กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความ

ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่น

หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล้าดับ 

เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน 

ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 



 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกวา่ 45 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 

100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ์ต้องยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกว่า 60 วัน 

ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 31-44 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของ

ค่าบริการทั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริง

จากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส้ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 กรุ๊ปเหมา หรือตัดกรุ๊ป ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน

ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่

ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่

เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการ

ด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงือ่นไขสา้คญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 



 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต้่า อย่างน้อย 30 ท่าน หาก

ต้่ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะ

ช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง

แผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่า

อากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหาย

ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ที่ท่าน

เริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพือ่จัดเตรียมล่วงหนา้ 

กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่าน

ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลาย

ท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 



 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่ง

ส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร

โดยสาร 

 หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบ

นัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออก

เดินทาง 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่าน

จะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ 

กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน ณ วันกลับ  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ 

โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน้้าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่าน

เตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมง

เย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.

ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 

เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ 

ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะ

สว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน 

เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ



 

ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่าย

เพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงิน

คืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 

หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย

สาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่าย

แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่าน

ช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้า

หนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอย

แยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสาย

การบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้

ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ

ท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดย

ใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัท

เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มี

ค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ต๋ัว



 

เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน 

กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม

ที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบ

ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว 

(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกัน

เสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่

ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆ

ทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับ

เท่านั้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้า

จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการ

จลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ



 

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง 

หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นชา้ระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ให้เราบรกิาร ** 

 


