
 

 

HOKKAIDO WINTER SKI  
HOKKAIDO ระฆังแห่งรัก 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 
 

สั่นระฆังแห่งรักท่ามกลางหิมะที่คิโรโระรีสอร์ท 

ฟรี! นั่งชิงช้าชมมืองซปัโปโร นอนกลางเมือง 2 คืน 

 



 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ620 DMK(กรงุเทพ) - CTS(ซโิตเสะ) 02.10-10.40 

XJ621 CTS(ซโิตเสะ) - DMK(กรงุเทพ) 11.55-18.00 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

กรงุเทพฯ - สนามบนิชโิตเซ ่(ฮอกไกโด)                                                                   

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 

ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น

ออกเดนิทาง  

 

สนามบนิชโิตเสะ - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - หมูบ่า้นราเมง - ออิอน มอลล ์

02.10  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ620   

 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชัว่โมง**          

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 
10.40  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ณ จดุพกัรถ 

 

  



 

 ASAHIYAMA ZOO สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชม

ความน่ารักของสัตวต์า่งๆ ทีไ่ม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบทีท่่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ั่ว ๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้น00

คนจากทั่วโลก โดยสวนสัตวแ์หง่นี้ไดม้แีนวความคดิทีว่า่ สัตวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละ

เป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึทําใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสัตวแ์ตล่ะประเภท 

อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ รวมถงึครอบครัวลงิอลุังอตุังแสนรู ้

 

  
 

RAMEN VILLAGE หมูบ่า้นราเม็ง หมูบ่า้นชือ่ดังของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลังไปตัง้แตส่มัยตน้โชวะ   ซึง่

ชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีถ่อืกําเนดิ  ราเม็งขึน้ ณ เมอืงซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมีห่ลากหลายชนดิของ

ประเทศจนีเขา้ดว้ยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 ไดเ้สร็จสิน้ลงราเมนของเมอืงอาซาฮกิาวา่ ก็ไดถ้อื

กําเนดิขึน้จากความคดิสรา้งสรรคต์่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทเิชน่ วธิกีารคงความรอ้นของน้ําซปุใหอ้ยู่ไดน้านขึน้

โดยเคลอืบผวิน้ําซปุดว้ยน้ํามันหมู หรอืจะเป็นน้ําซปุซอีิ๊ วทีเ่คีย่วจากกระดูกหมูและน้ําสต๊อคซฟีู้ด ปลาซารด์นี

แหง้ หรอื “นโิบะช”ิ และเสน้บะหมีท่ีม่สีว่นผสมของน้ํานอ้ยกวา่ปกตแิละดว้ยความโดง่ดังและมเีอกลักษณ์ของ

ราเมน เมอืงอาซาฮกิาวา่แหง่นีเ้ป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวญีปุ่่ น 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นราเม็งในพพิธิภณัฑร์าเม็ง COUPON ทา่นละ 1,000 เยน 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หา้ง AEON MALL อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่น

เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัที ่ ART HOTEL , ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่  

  

ลานสก ีShikisai no - คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ดวิตีฟ้ร ี- โรงงาน

ช็อกโกแลต - ทาํเนยีบรฐับาลหลงัเกา่ - ชอ๊ปป๊ิงถนนทานโุคจ ิ- น ัง่ชงิชา้สวรรคช์มววิเมอืงซปัโปโร                                                                                                                                                                                               

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 BIEI นําท่านเดนิทางสู ่ นับวา่เป็นเมอืง เมอืงบเิอะ 

ขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ทีเ่ล็กแคข่นาดแต่

คณุภาพโดยเมอืงแหง่นีม้ภีมูทิัศนท์างธรรมชาตทิีง่ดงาม 

รายลอ้มไปดว้ยภเูขาและทุ่งนาอันกวา้งใหญ่ ดว้ยความ

ที่เป็นเมืองขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไม่สะดวก

เทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่ก็ถือว่ามีครบครันทุกสิง่แบบ

มาตรฐาน 

 

 SHIKISAI NO SNOW LAND  ลานสกชีคิไิซ พา

โนราม่า ทีร่วมกจิกรรมทางสก ีหลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรอือสิระกับการถ่ายรูป ววิสวยๆ แสนโร

แมนตคิ (ไมร่วมคา่กจิกรรมและอปุกรณ์สก)ี 

 กจิกรรม และค่าใชจ้่ายคร่าวๆ Snowmobile: เริม่ตน้ 10,000 เยนต่อคน / Snow Raft: 1,000 เยนต่อคน 

Banana Boat: 1,000 เยนตอ่คน Sled: 500 เยนตอ่คน Tube: 500 เยนตอ่คน 

 

 



 

เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
 

 OTARU นําท่านสู่ เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนที่

ลาดตํา่ของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตาร ุหรอื โอตารอุนุงะ มคีวามยาว 

1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงราย

อยู ่บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ําหรับเป็น

เสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวง

สาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้

กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 นําท่านชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบต่างๆ จงึทําใหเ้ครือ่งแกว้ที่ออกมามี

รปูแบบและสทีีแ่ตกตา่งกนั 

 จากนัน้นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซ ึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรูปแบบต่างๆ 

สวยงามมากมายทีถ่กูสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบุนั อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากลอ่งดนตรใีนสไตลข์อง

ตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

 ISHIYA CHOCOLATE FACTORY  โรงงาน

ช็อกโกแลต ทีห่มูบ่า้นอชิยิะ ซึง่เป็นแหลง่ผลติ

ช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถเลือกซือ้ช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาด

ไม่ไดเ้ลยคอื ช็อกโกแลตสขีาวแด่คนรัก(Shiroi 

Koibito) ซึง่เป็นชอ็กโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี่

เลยทีเดียว หรือ เดินถ่ายรูปเ ป็นที่ระลึกกับ

บรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งดว้ยสวนดอกไม ้

สวยงาม สไตลย์ุโรป นอกจากนี้ท่านจะไดเ้ลอืก

ซือ้ช็อคโกแลตที่หาซือ้ที่ไหนไม่ได ้และท่านก็

ยังจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน  

 (ไมร่วมคา่เขา้สว่นการผลติ) 

 พเิศษ พาทา่นเยีย่มชม รา้นคา้ของสโมสร Consadole Sapporo ตน้สังกัดของ เมสซี ่เจ ชนาธปิ สรงกระสนิธ ์

นักเตะขวญัใจมหาชนชาวไทย 



 

 จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสําอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีี ่ รา้นคา้ปลอดภาษ ีDUTY 

FREE อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 
ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็น GOVERNMENT HOUSE น าท่านสู ่

อาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีทํ่ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า 

ตกึนีผ้า่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟ

ไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ไมก่ีแ่หง่ จงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมสําคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 

 



 

ชอ้ปป้ิง ยา่นเกา่ ทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที ่มี TANUKIKOJI OLD TOWN 

หลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กวา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางใน

แนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถาน ีSubway Odori และ Susukin 

 NORIA FERRIS WHEEL ชงิชา้สวรรคย์กัษ ์ ตัง้อยูบ่นชัน้ 7 ของหา้งสรรพสนิคา้ Norbesa ภายในเมอืง

ซัปโปโร (Sapporo) ทีน่ี่ถอืไดว้่าเป็นอกีหนึ่งจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะอย่างยิง่ววิ

ทวิทัศน์ของเมอืงยามค ่าคนืนี่หากอยากชมแลว้ตอ้งมาทีน่ี่ใหไ้ด ้โดยชงิชา้ยักษ์แห่งนี้จะมเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 

45.5 เมตร ความสงูรวมอาคาร 78 เมตร มกีระเชา้น่ังทัง้หมด 32 ตัว วนแตล่ะรอบใชเ้วลา 10 นาท ีสามารถเห็น

ววิตัวเมอืงซัปโปโรทีส่วยงามทัง้หมด ตอนกลางคนืตัวชงิชา้เองก็จะมกีารประดับประดาดว้ยแสงไฟหลากสสีัน 

บอกเลยวา่ถา่ยรปูนีท่ัง้สวยและอนิดีแ้บบสดุๆ 

 
คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  พเิศษ บฟุเฟ่ตช์าบ+ูบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษอ์ ิม่ไมอ่ ัน้ 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

คโิรโระ รสีอรท์ - ตลาดปลาโจไก - อุทยานโมอาย - พระใหญอ่ะตามะ ไดบตุส ึ- หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ

- มติซุย เอา้ทเ์ลต  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ. หอ้งอาหารของโรงแรม 

 KIRORO SKI RESORTน าทา่นเดนิทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตัง้อยู่

ทา่มกลางขนุเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะแสนนุ่ม ใหท้า่นสนุกสนานกับกจิกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ีเพลดิเพลนิกับ

กจิกรรมสกทีีห่ลากหลาย เชน่ สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ (หมายเหต:ุ คา่ทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรม

ตา่งๆ ไมร่วมคา่อปุกรณ์และไมร่วมคา่กระเชา้กอนโดลา่) หรอืทา่นจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซนพลาซา่คโิรโระ รสีอรท์

ทีถู่กเลอืกเป็นโลเคชั่นหลักในภาพยนตเ์รือ่ง แฟนเดย ์แฟนกันแค่วันเดยีวเรือ่งแรกของค่ายจดีเีอช ไดเ้ปิดมุม

สวยทั่วสกรีสีอรท์ใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าใน location ตา่งๆ เชน่  ระฆงัแหง่ความรกั (Love Bell) ต ัง้อยูบ่น

ยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) ของคโิรโระ รสีอรท์ ระฆังนี้มตี านานของความ รักอันศักดิส์ทิธิ ์นักทอ่งเทีย่ว

มักจะมาสัน่ระฆงั แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรักสมหวังตลอดไป (การเดนิทางขึน้ไปยัง ระฆังแหง่ความรัก ตอ้ง

น่ังกระเชา้กอนโดลา่ขึน้สูย่อดเขาโดยระหวา่งทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหบุเขากวา้งใหญ่ และเมือ่ขึน้ไปถงึก็จะพบ

ความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆังแหง่ความรัก ตัง้ตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็นจดุใหคู้ร่ักมาตรีะฆังขอ



 

พรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจุดถ่ายรูปทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งดว้ย) ลานสก ีส าหรับนักสกมีอือาชพีและ

สมัครเลน่ สามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์ สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเลน่สนุกไดเ้พราะม ีAnnie 

Kids Ski Academy โรงเรยีนสอนสกสี าหรับเด็ก นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow 

Parkและสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหล่งรวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ท่าน

สามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝากได ้หมายเหตุ:กจิกรรมเล่นสกแีละกระเชา้กอนโดล่าขึน้อยู่กับปรมิาณการ

ทับถมของหมิะและสภาพอากาศ 

 
จากนัน้นําทา่นสู ่ตลาดปลาโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่80 รา้น เรยีงราย KAIJO MARKET 

ตลอดบล็อก เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ป ูหอย

เมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และ มันฝรั่ง

ตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 

 

เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานโมอาย   

 

 MOAI STATUE จากนัน้นําทา่นชม อทุยานโมอาย ที่

ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก 

กอ่สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจาก

โมอายและอยีปิต ์ออกแบบรปูรา่งตัง้ใหอ้ยูใ่นภเูขาของ

ดอกลาเวนเดอร ์พระพทุธรปูเป็นแนวคดิโครงสรา้งจาก

การเรยีงลําดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่วา่ อะตา

มะ ไดบตุส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ เมือ่วันที ่

17 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา อุทยานโมอาย มีพื้นที่

ประมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุ่มของที่

บรรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่ นไม่มี

การฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อฐั"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีก

ขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด  (ทางสถานทีเ่ก็บคา่บรจิาคเพือ่ใชทํ้านุบํารุงสถานที ่300 เยน 

โดยสมาชกิบรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้)  



 

 
ผ่านชม  SAPPRO CLOCK TOWER เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่ากและเป็นอกีสัญลักษณ์หอนาฬกิาซปัโปโร 

ทีส่ําคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไก

โด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุันก็ยังสามารถบอก

เวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทาง

วฒันธรรมทีส่ําคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น   

ผ่านชม  ODORI PARK ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโร ซึง่แยกเมอืงออกเป็นสองฝ่ัง คอืทางทศิสวนโอโดร ิ

เหนือและทศิใต ้ในชว่งฤดูรอ้นจะเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีง่ดงาม และชว่งตน้เดอืนกมุภาพันธจ์ะเป็นสถานทีห่ลักใน

การจัดเทศกาลหมิะซปัโปโร สามารถดดูนักทอ่งเทีย่วทํารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย 

 MITSUI OUTLET  เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่แหง่แรกของฮอกไกโด มสีนิคา้มติชุย เอาทเ์ล็ท 

แบรนดต์า่งๆ จําหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้า่น

เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํา่  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

สนามบนิชโิตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                                             

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ. หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.55 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่

XJ621  

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชัว่โมง 

18.00 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทับใจ 

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

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่าํเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้

ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 

โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ12 ปี) 
อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ทา่นละ 

พักเดีย่ว 
เพิม่ 
อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ั๋ว
เครือ่งบนิอตัรา  
ทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน มกราคม 2563 

08 – 12 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

09 – 13 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

10 – 14 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

13 – 17 มกราคม 63 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 

15 – 19 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

16 – 20 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

17 – 21 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

22 – 26 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

23 – 27 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

24 – 28 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

29 มค.-02 กพ. 63 28,888 28,888 28,888 7,500 14,900 

30 มค.-03 กพ. 63 28,888 28,888 28,888 7,500 14,900 

วนัเดนิทางเดอืน กมุภาพนัธ ์2563 

10 – 14 กมุภาพันธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

12 – 16 กมุภาพันธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

13 – 17 กมุภาพันธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

14 – 18 กมุภาพันธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

19 – 23 กมุภาพันธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

20 – 24 กมุภาพันธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

21 – 25 กมุภาพันธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

26 กพ.-01 มนีา. 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

27 กพ.-02 มนีา. 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

28 กพ.-03 มนีา. 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

วนัเดนิทางเดอืน มนีาคม 2563 

04 – 08 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

05 – 09 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

06 – 10 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

11 – 15 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

12 – 16 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

13 – 17 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

18 – 22 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 



 

19 – 23 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

20 – 24 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

26 – 30 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

27 – 31 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

 
** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ 

ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถ

ใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไมจ่าํเป็นตอ้งยืน่

ขอวซีา่ โดยสามารถพํานกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ ** 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย

ประมาณ 3,200 บาท) 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี  สนามบนิ

และคา่ภาษีน้ํามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุา

ตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตารางอัตรา

คา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระ ลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนีํา้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํา้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจํ่ากัด

จํานวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  



 

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ 

และ รุข่องเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ 

 กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจําท่านละ 15,000 บาท และตัดที่น่ังการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีกํ่าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ทา่นจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้

ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขสําคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นัน้ สิง่สําคัญ ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่

เช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมล่วงหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากชําระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 



 

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพื่อใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 หลังจากท่านชําระค่าทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จําเป็นตอ้งชําระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลับ  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิําหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวังสนิน้ําใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ 

เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่

กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะ

คํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ หากกรณีทีจํ่าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา

จา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรณุาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ

ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึ

อาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 



 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 




