
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

HOKKAIDO WINTER SKI (5D3N) 
“CTS11 HOKKAIDO ระฆงัแห่งรัก” 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ขึ4นเครื7องที7สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 02.10-10.40 
XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.55-18.00 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ0าหนกัไม่เกิน 34 ก.ก. (5 ชิ0น) และ ถือขึ0นเครื>องบินไดน้ํ0 าหนกัไม่เกิน A ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                   
23.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร H ชั4น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข J-L สายการบิน Air Asia X โดยมีเจา้หน้าที>ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อาํนวย
ความสะดวกตลอดขั0นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพื>อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

DAY 2  
สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – ออิอน มอลล์ 
02.10  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี7ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เที>ยวบินที> 

XJ620   
 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื>องดื>มบนเครื>องบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ A ชั>วโมง**          

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี>ปุ่นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เนื0อสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรับและจบั ทั0งนี0 ขึ0นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ที>ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 
10.40  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิ>นเร็วกว่าไทย 3 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
เที7ยง อสิระอาหารกลางวนั ณ จุดพกัรถ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
ASAHIYAMA ZOO สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ> งไดรั้บความนิยมมากที>สุดในญี>ปุ่น ซึ> งในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความ

น่ารักของสัตวต่์างๆ ที>ไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบที>ท่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ั>ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ S ลา้น00คนจากทั>ว
โลก โดยสวนสัตวแ์ห่งนี0 ไดมี้แนวความคิดที>ว่า สัตวต่์างๆ ควรที>จะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มที>ดีและเป็นไปตาม
ธรรมชาติของสัตวน์ั0นๆ จึงทาํใหทุ้กท่านไดส้ัมผสัถึงชีวิตความเป็นอยูที่>แทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทิเช่น หมี
ขาวจากขั0วโลก นกเพนกวินสายพนัธ์ุต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงัอุตงัแสนรู้ 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 RAMEN VILLAGE หมู่บ้านราเม็ง หมู่บ้านชื>อดังของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลงัไปตั0 งแต่สมัยต้นโชวะ   ซึ> ง

ช่วงเวลานั0นเป็นช่วงเวลาที>ถือกาํเนิด  ราเม็งขึ0น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี>หลากหลายชนิดของ
ประเทศจีนเขา้ดว้ยกนั และต่อมาหลงัสงครามโลกครั0 งที> 3 ไดเ้สร็จสิ0นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ไดถื้อกาํเนิด
ขึ0นจากความคิดสร้างสรรคต่์างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของนํ0 าซุปใหอ้ยูไ่ดน้านขึ0นโดยเคลือบ
ผวินํ0 าซุปดว้ยนํ0 ามนัหมู หรือจะเป็นนํ0 าซุปซีอิUวที>เคี>ยวจากกระดูกหมูและนํ0 าสตอ๊คซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแหง้ หรือ “นิโบะ
ชิ” และเส้นบะหมี>ที>มีส่วนผสมของนํ0 านอ้ยกว่าปกติและดว้ยความโด่งดงัและมีเอกลกัษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกา
วา่แห่งนี0 เป็นที>ชื>นชอบของชาวญี>ปุ่น 

เยน็        บริการอาหารเยน็ ณ ร้านราเม็งในพพิธิภัณฑ์ราเม็ง COUPON ท่านละ H,bbb เยน 
จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ หา้ง AEON MALL อิสระให้ท่านเลือกซื0อสินคา้ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่
โรงแรมที>พกั 

พกัที7       ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทยีบเท่า   

DAY 3 
ลานสก ีShikisai no–คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์เครื7องแก้ว – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี –

ดวิตี4ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – ทาํเนียบรัฐบาลหลงัเก่า – ช๊อปปิk งถนนทานุโคจ ิ- นั7ง

ชิงช้าสวรรค์ชมววิเมืองซัปโปโร                                                                                                                     
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

BIEI นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ นบัว่าเป็นเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ที>เล็กแค่ขนาดแต่คุณภาพโดยเมือง

แห่งนี0 มีภูมิทศัน์ทางธรรมชาติที>งดงาม รายลอ้มไปดว้ยภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ ดว้ยความที>เป็นเมืองขนาดเลก็
การคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่กถื็อวา่มีครบครันทุกสิ>งแบบมาตรฐาน 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

SHIKISAI NO SNOW LAND  ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า ที>รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกบัทุก

เพศทุกวยั หรืออิสระกบัการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี) 
กิจกรรม และค่าใชจ่้ายคร่าวๆ Snowmobile: เริ>มตน้ 54,444 เยนต่อคน / Snow Raft: 5,444 เยนต่อคน Banana Boat: 
5,444 เยนต่อคน Sled: q44 เยนต่อคน Tube: q44 เยนต่อคน 

เที7ยง  เพื7อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
OTARU นาํท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสําคญัสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั0งอยู่บนที>ลาดตํ>าของ

ภูเขาเทง็งุ ซึ>งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที>มีชื>อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 5.q กิโลเมตร ถือ
เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก คลองแห่งนี0 สร้างเมื>อปี 5u3S โดยสร้างขึ0นจากการถมทะเล เพื>อใชส้าํหรับเป็นเส้นทางการขนถ่าย
สินคา้มาเก็บไวที้>โกดัง แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ> งหนึ> งเพื>อทาํถนนหลวงสาย 5A แลว้เหลืออี
ครึ> งหนึ>งไวเ้ป็นสถานที>ท่องเที>ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 3 เมตร 

นาํท่านชม พพิธิภณัฑ์เครื7องแก้ว โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาํใหเ้ครื>องแกว้ที>ออกมามีรูปแบบ

และสีที>แตกต่างกนั จากนั0นนาํท่านชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ>งมีอายเุกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที>ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั0งยงัสามารถเลือกคิดแบบทาํกล่องดนตรีใน
สไตลข์องตวัเองขึ0นมาเป็นที>ระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอี้กดว้ย 

OTARU



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY  โรงงานช็อกโกแลต ที7หมู่บ้านอชิิยะ ซึ>งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลต

ที>มีชื>อเสียงที>สุดของญี>ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื0อช็อกโกแลตต่างๆและที>พลาดไม่ไดเ้ลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คน
รัก(Shiroi Koibito) ซึ> งเป็นช็อกโกแลตที>ขึ0นชื>อที>สุดของที>นี> เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที>ระลึกกบับรรยากาศ
โดยรอบที>ตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี0 ท่านจะไดเ้ลือกซื0อช็อคโกแลตที>หาซื0อที>ไหน
ไม่ได ้และท่านกย็งัจะไดช้มประวติัความเป็นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเขา้ส่วนการผลิต) 

 พิเศษ พาท่านเยี>ยมชม ร้านคา้ของสโมสร Consadole Sapporo ตน้สังกดัของ เมสซี> เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ นกัเตะ
ขวญัใจมหาชนชาวไทย 

 จากนั0นนาํท่านชอ้ปปิ0 งสินคา้เครื>องสาํอางค ์อาหารเสริม เครื>องประดบัคุณภาพดีที> ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE 
อิสระใหท่้านชอ้ปปิ0 งตามอธัยาศยั 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
GOVERNMENT HOUSE นาํท่านสู่ ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ>มก่อสร้างเมื>อปี พ.ศ. 3z5{ เป็นอาคารสไตล์

นีโอบาร็อคอเมริกาที>ใชอิ้ฐมากกว่า 3.q ลา้นกอ้นเป็นอิฐที>ทาํมาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี0 ผ่านการใช้
งาน มายาวนานกวา่ |4 ปีแต่ความงดงามที>เห็นนั0นไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้มื>อปี พ.ศ. 3zqz 
แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที>หลงเหลืออยู่ไม่กี>แห่ง จึงได้รับการขึ0 นทะเบียนให้เป็นสมบัติทาง
วฒันธรรมสาํคญัของชาติเมื>อปีพ.ศ. 3q53 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
TANUKIKOJI OLD TOWN ช้อปปิ0 ง ย่านเก่า ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ0 งอาเขตบนถนนคนเดินที> มี

หลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว A บล็อกถนน มีร้านคา้ตั0งเรียงรายอยู่กว่า 344 ร้านคา้ตั0งขวางในแนว
ตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

NORIA FERRIS WHEEL ชิงช้าสวรรค์ยักษ์  ตั0งอยูบ่นชั0น 7 ของหา้งสรรพสินคา้ Norbesa ภายในเมืองซปัโป

โร (Sapporo) ที>นี>ถือไดว้่าเป็นอีกหนึ>งจุดชมวิวที>สวยที>สุดของเมืองซปัโปโร โดยเฉพาะอยา่งยิ>งวิวทิวทศัน์ของเมือง
ยามคํ>าคืนนี>หากอยากชมแลว้ตอ้งมาที>นี>ให้ได ้โดยชิงชา้ยกัษแ์ห่งนี0 จะมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 45.5 เมตร ความสูงรวม
อาคาร 78 เมตร มีกระเชา้นั>งทั0งหมด 32 ตวั วนแต่ละรอบใชเ้วลา 10 นาที สามารถเห็นวิวตวัเมืองซปัโปโรที>สวยงาม
ทั0งหมด ตอนกลางคืนตวัชิงชา้เองก็จะมีการประดบัประดาดว้ยแสงไฟหลากสีสัน บอกเลยว่าถ่ายรูปนี>ทั0งสวยและ
อินดี0แบบสุดๆ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
คํ7า                บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  พเิศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์อิ7มไม่อั4น 

พกัที7  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

DAY 4 
คิโรโระ รีสอร์ท – ตลาดปลาโจไก - อุทยานโมอาย – พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ – หอ

นาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ – มติซุย เอ้าท์เลต  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม 

KIRORO SKI RESORTนําท่านเดินทางไปสัมผสักับ ลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESORT ตั0 งอยู่ท่ามกลาง

ขนุเขาที>ปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่ม ให้ท่านสนุกสนานกบักิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกี เพลิดเพลินกบักิจกรรมสกีที>
หลากหลาย เช่น สกี, สโนวบ์อร์ด,กระดานเลื>อนหิมะ ฯลฯ (หมายเหตุ: ค่าทวัร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ไม่รวมค่า
อุปกรณ์และไม่รวมค่ากระเชา้กอนโดล่า) หรือท่านจะเลือกชอ้ปปิ0 งที>โซนพลาซ่าคิโรโระ รีสอร์ทที>ถูกเลือกเป็น
โลเคชั>นหลกัในภาพยนตเ์รื>อง แฟนเดย ์แฟนกนัแค่วนัเดียวเรื>องแรกของค่ายจีดีเอช ไดเ้ปิดมุมสวยทั>วสกีรีสอร์ทใช้
เป็นสถานที>ถ่ายทาํใน location ต่างๆ เช่น  ระฆังแห่งความรัก (Love Bell) ตั4งอยู่บนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) 
ของคิโรโระ รีสอร์ท ระฆงันี0 มีตาํนานของความ          รักอนัศกัดิ� สิทธิ�  นกัท่องเที>ยวมกัจะมาสั>นระฆงั แลว้อธิษฐาน



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ขอพรให้ความรักสมหวงัตลอดไป (การเดินทางขึ0นไปยงั ระฆงัแห่งความรัก ตอ้งนั>งกระเชา้กอนโดล่าขึ0นสู่ยอดเขา
โดยระหวา่งทางจะเห็นตน้ไมแ้ละวิวหุบเขากวา้งใหญ่ และเมื>อขึ0นไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พร้อม 
ระฆงัแห่งความรัก ตั0งตระหง่านอยู ่นอกจากจะเป็นจุดใหคู่้รักมาตีระฆงัขอพรเรื>องความรักแลว้ ยงัเป็นจุดถ่ายรูปที>
สวยงามมากที>สุดแห่งหนึ> งดว้ย) ลานสกี สําหรับนักสกีมืออาชีพและสมคัรเล่น สามารถเพลิดเพลินกบัการเล่นสกี
และสโนวบ์อร์ด สมาชิกตวันอ้ยก็สามารถเล่นสนุกไดเ้พราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรียนสอนสกีสาํหรับ
เดก็ นอกจากนี0 ยงัมีกิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญ่  Snow Parkและสุดทา้ย คิโรโระ รีสอร์ท มาร์เกต็แหล่ง
รวมขนมอร่อยเเละสินคา้ที>ขึ0นชื>อของฮอกไกโดไวค้รบซึ> งท่านสามารถชอ้ปปิ0 งกลบัไปเป็นของฝากได ้หมายเหตุ:
กิจกรรมเล่นสกีและกระเชา้กอนโดล่าขึ0นอยูก่บัปริมาณการทบัถมของหิมะและสภาพอากาศ 

 
KAIJO MARKET จากนั0นนาํท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบดว้ยร้านคา้ และร้านอาหารกว่า|4 ร้าน เรียงรายตลอด

บลอ็ก เป็นหนึ>งในตลาดที>ใหญ่ที>สุดของเมือง ร้านคา้ต่างๆจาํหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล 
ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื>นๆในทอ้งถิ>น เช่น ขา้วโพด แตงโม และ มนัฝรั>งตามฤดูกาล 
อาหารทอ้งถิ>นที>ขึ0นชื>อคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมขา้ว เรียกวา่ donburi 

เที7ยง  เพื7อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานโมอาย   



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

MOAI STATUE จากนั0นนาํท่านชม อุทยานโมอาย ที>ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื>อดงัของโลก ก่อสร้างตั0งแต่ 

  
 ค.ศ. 5u|3 ไอเดียคลา้ยวฒันธรรมจากโมอายและอียปิต ์ออกแบบรูปร่างตั0งใหอ้ยูใ่นภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ 

พระพทุธรูปเป็นแนวคิดโครงสร้างจากการเรียงลาํดบัของจิตวิญญาณ องคพ์ระมีชื>อวา่ อะตามะ ไดบุตสึ เปิดใหเ้ขา้
ชมอยา่งเป็น ทางการ เมื>อวนัที> 5A ก.ค. 3qqu ที>ผา่นมา  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
อุทยานโมอาย มีพื0นที>ประมาณ qz4,444 ตารางเมตร มี z4,444 กลุ่มของที>บรรจุอฐิัและรองรับได ้A4,444 กลุ่ม (ชาว
ญี>ปุ่นไม่มีการฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซื0อที>ดินใวเ้กบ็"อฐิั"เกบ็แบบทั0งตระกลูรวมไว)้ โมอายแห่งญี>ปุ่น เป็นชื>อที>
ผูค้นเรียกขาน เป็นหนึ>งในสุสานที>ใหญ่ที>สุดในฮอกไกโด  (ทางสถานที>เกบ็ค่าบริจาคเพื>อใชท้าํนุบาํรุงสถานที> S44 
เยน โดยสมาชิกบริจาคดว้ยตวัเองหนา้ทางเขา้) 

SAPPRO CLOCK TOWER ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที>เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลกัษณ์ที>

สาํคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหนึ>ง สร้างตั0งแต่ปี พ.ศ. 3z35 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่
ไดป้รับเปลี>ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั0งแต่ พ.ศ.3z3z จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่
และดว้ยความเก่าแก่ที>อยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดรั้บการขึ0นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที>สาํคญัอีก
แห่งหนึ>งของญี>ปุ่น   

ODORI PARK ผา่นชม สวนโอโดริ ตั0งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ซึ>งแยกเมืองออกเป็นสองฝั>ง คือทางทิศเหนือและทิศใต ้

ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื0นที>สีเขียวที>งดงาม และช่วงตน้เดือนกมุภาพนัธ์จะเป็นสถานที>หลกัในการจดัเทศกาลหิมะซปั
โปโร สามารถดูดนกัท่องเที>ยวทาํรายไดใ้หแ้ก่ฮอกไกโดมากมาย 

MITSUI OUTLET  มิตชุย เอาท์เล็ท เป็นแหล่งชอ้ปปิ0 งที>มีพื0นที>ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์

ต่างๆ จาํหน่ายเสื0อผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เดก็ กระเป๋า รองเทา้ และมีร้านอาหารใหเ้ลือกมากมายอิสระใหท่้านเลือกซื0อสินคา้
ตามอธัยาศยั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ7า  เพื7อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารคํ7าตามอธัยาศัย 

พกัที7  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

DAY5 
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                             
เช้า บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม 
11.55  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เที>ยวบินที> XJ6vH  

** ไม่มีบริการอาหารและเครื>องดื>มบนเครื>องบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ A ชั>วโมง 
18.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดที7จาํเป็นต้องออกตัyวภายใน (ตัyวเครื7องบิน , ตัyวรถทวัร์ , ตัyวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษทั ทุกครั4งก่อนทาํการออกตัyวเนื7องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี7ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทั4งนี4เพื7อประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

v-J ท่าน  
อตัราท่านละ 

H เดก็ v ผู้ใหญ่  
เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิHv ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 
Hv ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดี7ยว 
เพิ7ม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตัyว
เครื7องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน มกราคม 256� 

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 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์256� 
10 – 14 กมุภาพนัธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

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

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

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

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

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

21 – 25 กมุภาพนัธ ์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 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 256� 
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 

 

** อตัรานี4ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ7น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง H ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ v ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั4งนี4ท่าน

สามารถให้มากกว่านี4ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี4 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ}ในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที7สนามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ v ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
(ไม่มีที7นั7งบนเครื7องบิน) 

 

** ท่านที7ถือหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดนิทางไป เพื7อการท่องเที7ยว ประเทศญี7ปุ่น ไม่จาํเป็นต้องยื7น
ขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อครั4ง ** 

 
** บริษทัขอสงวนสิทธิ} อตัรานี4เฉพาะนักท่องเที7ยว ที7ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านั4น กรณถืีอหนังสือเดนิทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ} เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ7มจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิ
ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

 
อตัราค่าบริการนี4 รวม 

� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื>องบิน (ตั�ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั0นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและ
ค่าภาษีนํ0 ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี>ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที>ยวใด เที>ยวหนึ>ง กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ที>เป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั�วเครื>องบิน ตามที>ตามที>ตารางอตัราค่าบริการระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื>องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ 
ลงใตท้อ้งเครื>องบิน โดยมีนํ4าหนักไม่เกนิ vb ก.ก. (H ชิ4น) และ ถือขึ4นเครื7องบินได้นํ4าหนักไม่เกนิ � ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิ0น 
แต่ทั0งนี0 เจา้หนา้ที>จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื>อนไขของสายการบิน) ** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที>พกัระดับมาตรฐานตามรายการที>ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอื>นๆ ที>ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที>ระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี>ยนโรงแรมที>พกั ไปเป็น
เมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที>ต่างๆ ตามรายการที>ระบุ กรณีไม่รวมจะชี0แจงแต่ละสถานที>ในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการที>ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี>ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่าเบี0ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที>ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื>อนไขตาม

กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี4 ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื>องดื>ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที>ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิ>น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 5 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 3 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั0งนี0 ท่านสามารถให้มากกว่านี0 ไดต้ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี0  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที>
สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที>กระเป๋าสัมภาระที>มีนํ0 าหนักเกินกว่าที>สายการบินนั0นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที>นั>งบนเครื>องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั0งนี0 ขึ0นอยู่กบัสายการบิน 
และ รุ่ของเครื>องบินแต่ละไฟลท์ที>ใชบิ้น ซึ>งอาจเปลี>ยนแปลงไดอ้ยูที่>สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษีนํ0 ามนั ที>สายการบินเรียกเกบ็เพิ>ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั�วเครื>องบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิ>ม 7% และภาษีหกั ณ ที>จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เงื7อนไขการจอง และ การชําระเงนิ 
• กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย S4 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 1�,000 บาท และตดัที>นั>งการจองภายใน 3 วนั 

ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี0  กรุณาชาํระเงินใน3วนัถดัไป ก่อนเวลา 5{.44 น. เท่านั0น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที 
หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที>กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํ
จองเขา้มาใหม่ นั>นหมายถึงว่า กรณีที>มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธิ� ไปตามระบบ ตามลาํดบั เนื>องจากทุกพีเรียด เรา
มีที>นั>งราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปลี>ยนชื>อคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง A วนั ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีที>
ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื7อนไขการยกเลกิ และ เปลี7ยนแปลงการเดนิทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที>ชาํระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดที7มีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า L� วนั ก่อนเดินทาง ** 
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที>ชาํระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินค่าบริการที>ชาํระมาแลว้ทั0งหมดทั0งนี0  ทาง
บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที>ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที>ชาํระแลว้เนื>องในการเตรียมการจดัการนาํเที>ยวใหแ้ก่นกัท่องเที>ยว เช่น 
การสาํรองที>นั>งตั�วเครื>องบิน การจองที>พกั ฯลฯ 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ>งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั0งสิ0น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลี>ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี>ยนชื>อ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย A วนั ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที>ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ>ง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการ
เรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายที>เกิดขึ0นจริงทั0งหมด ทั0งนี0 ขึ0นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัที>เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญั
ดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที>เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีตอ้งการเปลี>ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื>อนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ที>เกิดขึ0นจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครั0 งแรก ตามจาํนวนครั0 งที>เปลี>ยนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั0งสิ0น 

 

เงื7อนไขสําคญัอื7นๆที7ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ0นตํ>า อยา่งนอ้ย S4 ท่าน หากตํ>ากวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที>จะชาํระค่าบริการเพิ>มเพื>อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที>จะประสานงาน เพื>อใหทุ้ก
ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื>อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื>นต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้
ให้ท่านทราบล่วงหนา้เพื>อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั0 ง ทั0งนี0  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที>เป็นกรณี
พิเศษทุกครั0 งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี>ยนแปลงได ้

• กรณีที>ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั�วภายในประเทศ เช่น ตั�วเครื>องบิน , ตั�วรถทวัร์ , ตั�วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื>อยืนยนักบัเจา้หน้าที>ก่อนทุกครั0 ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที>สามารถเลื>อนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีที>สายการบินอาจมีการปรับเปลี>ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั0งนี0 ขึ0นอยูก่บั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั0น สิ>งสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื>อ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เช็คอินก่อนเครื> องบิน อย่างน้อย S ชั>วโมง โดยในส่วนนี0 หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที>เกิดขึ0นใดๆทั0งสิ0น   

• กรณีที>ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื0อสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที>เป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย A วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั0งแต่ที>ท่านเริ>มจองทวัร์ เพื>อใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื>อจดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี
มีค่าใชจ่้ายเพิ>มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริงที>เกิดขึ0นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื>อผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที>หลงัจากชาํระเงินกรณีที>ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที>ใหท้ราบ 

• กรณีที>ออกบตัรโดยสาร (ตั�ว) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ> ง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทัเพื>อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท่้าน
อยา่งนอ้ย S หรือ A วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์นี0  เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเครื>องบินแบบหมู่คณะ (ตั�วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื>อนไฟลท์ วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั0น หากตอ้งการเปลี>ยนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที>เป็น
กรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที>ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที>ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี>ยวตามที>ระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ { เดือน ณ วนักลบั  

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสาํหรับนกัท่องเที>ยวที>เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินนํ0 าใจ
เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเรื>องปกติ จึงรบกวนใหท่้านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนนี0 เพื>อมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี>โมงเยน็ก็จะเริ>มมืดแลว้ สถานที>ท่องเที>ยวต่างๆ 
จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 5-3 ช.ม. การเดินทางควรเผื>อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที>ท่องเที>ยวกลางแจง้ เวลา
เดินบนหิมะ อาจลื>นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที>สามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนั
แดดควร เมื>อแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เปลี>ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื>องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เงื>อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี0 ทางบริษทัจะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที>จาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ>ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เนื>องจากการเดินทางท่องเที>ยวในครั0 งนี0  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึง
ขอสงวนสิทธิ�  ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ>งที>ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ระหว่างเดินทาง สถานที>ท่องเที>ยวใดที>ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ>งใหท่้าน เนื>องจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหนา้ทั0งหมดแลว้ 

- กรณีที>ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที>จะเกิดขึ0นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที>ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ>ง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที>สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกนํ0 า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ>ง มีหนา้ใดหนา้หนึ>งหายไป มีกระดาษ
หนา้ใดหนา้หนึ>งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั0งสิ0น ทางสายการ
บิน หรือ เจา้หนา้ที>ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธิ� ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั0นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื>อทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที>
บริษทัเร็วที>สุด เพื>อยนืยนัการเปลี>ยนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที>บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที>
ยงัไม่แ (ตั�วเครื>องบิน) ท่านสามารถเปลี>ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั�วเครื>องบิน) เรียบร้อยแลว้ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที>เกิดขึ0นจริงทั0งหมด ซึ> งโดยส่วนใหญ่ตั�วเครื>องบินแบบกรุ๊ปจะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั0งนี0 ขึ0นอยูก่บักระบวนการและขั0นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี>ยวกบัที>นั>งบนเครื>องบิน เนื>องจากบตัรโดยสาร (ตั�ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ� ในการเลือกที>นั>งบนเครื>องบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที>สุดให้
ท่านไดน้ั>งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที>สุด  

- ขอ้มูลเพิ>มเติมเกี>ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที>พกั เนื>องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ
ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี>ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ S ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง
โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั0นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีที>ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั0งสิ0น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�
ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ>งทั0งสิ0น 

- ขอสงวนสิทธิ� การเกบ็ค่านํ0 ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ>ม หากสายการบินมีการปรับขึ0นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใดๆทั0งสิ0นแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั0น 

- บริษทัขอสงวนสิทธิ�  ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั0งสิ0น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ> งของผิดกฎหมาย ซึ> งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

- บริษทัขอสงวนสิทธิ�  ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั0งสิ0น หากเกิดสิ>งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ>งของไวที้>โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที>ท่านตอ้งการ  

- รายการนี0 เป็นเพียงขอ้เสนอที>ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครั0 งหนึ>ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที>พกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ>งอาจจะปรับเปลี>ยนตามที>ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื7อท่านชําระเงนิค่าทวัร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื7อนไข
ข้อตกลงทั4งหมดนี4แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที7มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


