
 

 

HOKKAIDO SEASON CHANGE (5D3N) 
สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

 

 

 
 

XJ620 DMK(กรงุเทพ) – CTS(ซโิตเสะ) 23.55-08.40+1 

XJ621 CTS(ซโิตเสะ) - DMK(กรงุเทพ) 09.55-15.10 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซ ่(ฮอกไกโด)                                                                        (-/-/-) 

21.00  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพื่อ

เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

23.55  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ620  ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

** ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได ้

น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงื่อนไขของ

สายการบนิ) กรณีตอ้งการซือ้น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิเพิม่ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ** 

 

 



 

วนัที ่2 สนามบนิชโิตเซ–่ โจซงัเค – เขือ่นโฮเฮเคยีว –  น า้ตกชไิรโตะโนะ ทาค ิ 

                  – IWATO KANNONDO                                                                                              (-/L/D) 

 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ ่(ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้   

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโจซงัเค เป็นเมอืงทีม่แีหลง่ออนเซ็นขึน้ชือ่ทีส่ดุในฮอกไกโด เพราะไมไ่กลจากซปัโป

โร มทีีพ่ักสวยงามทา่มกลางธรรมชาต ิโดยเฉพาะชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีผูค้นจะนยิมไปเดนิเขาชมธรรมชาตกินั

อย่างคบัคัง่ 

น าทา่นสู ่เขือ่นโฮเฮเคยีว สมัผัสความยิง่ใหญข่องเขือ่นคอนกรตีโคง้มคีวามสงูถงึ 102.5 เมตร สรา้งเสร็จ

สมบูรณ์ในปีค.ศ.1972 โดยมจีุดประสงคเ์พือ่บรหิารจัดการน ้า้ของแม่น ้าโฮเฮและผลติ 

กระแสไฟฟ้า เขือ่นนี้ถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วข ึน้ชือ่แห่งหนึง่ของเมอืง อกีทัง้ยังเป็นจดุชมใบไม ้

เปลีย่นสใีนฤดใูบไมร้่วงทีข่ ึน้ชือ่อยา่งมากอกีดว้ย 

 
จากนัน้น าทา่น ชมใบไมเ้ปลีย่นสที ีส่ะพานแขวนฟตูามซิึง่เป็นสะพานสแีดงสด ถกูสรา้งเป็น 

ทางขา้มแม่น ้าโทโยฮริะ ซึง่ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ี

ทีน่ี่ถอืว่า ตดิ 1 ใน 5 สถานทีย่อดฮติทีส่ดุในการดใูบไมเ้ปลีย่นของเกาะฮอกไกโด (การเปลีย่นสขีอง 

ใบไมข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นชมความงดงามราวภาพวาดกบั น า้ตกชไิรโตะโนะ ทาค ิซึง่เป็นน ้าตกขนาดเลก็ 

น ้าทีไ่หลมานัน้ไหลจากโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า ซ ึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในฮอกไกโด 

ชว่งตน้ฤดรูอ้นเมือ่ธรรมชาตเิร ิม่เปลีย่นเป็นสเีขยีวจนถงึฤดใูบไมร้ว่ง สถานทีแ่ห่งนี้จะเป็นทีน่ยิมที ่

คณุสามารถชมความสวยงามของน ้าตกในชว่งฤดทูีแ่ตกตา่งกนัไดอ้ย่างลงตวั 

จากนัน้น าทา่นสู ่IWATO KANNONDO เป็นวัดเล็ก ๆ ประจ าเมอืงทีส่รา้งมานานกวา่ 70 ปีภายใน 

เชือ่มตอ่กบัถ ้า้ มคีวามยาว 120 เมตร และมพีระพุทธรูปองคเ์ลก็ๆ ปางตา่งๆ ทัง้หมด 33 องค ์

ประดษิฐานอยู่ภายใน วา่กนัว่าวัดนี้ถกูสรา้งข ึน้มาเพือ่ใหผู้ท้ีเ่ดนิทางสญัจรไปมาบนทอ้งถนน 

ปลอดภยั และเพือ่เชดิชคูนทีก่อ่สรา้งทางหลวงทีเ่ชือ่มตอ่ระหว่างโอตารุกบัโจซงัเค ซึง่เป็นถนนสาย 

ทีส่องในประเทศญีปุ่่ น 

 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 

วนัที ่3 มหาลยัฮอกไกโด - โอตารุ – คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี - พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ – รา้น

กาแฟฮลัโหล คติตี ้– ดวิตีฟ้ร ี- โรงงานช็อกโกแลต – มติชุย เอาทเ์ล็ท      (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวทิยาลยัฮอกไกโด หนึง่ในมหาวทิยาลยัข ึน้ชือ่ของญี่ปุ่ นทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่ใจ

กลางเมือง เป็นแหล่งท่องเทีย่วข ึน้ชือ่เรื่องใบไมเ้ปลีย่นส ีที่รายลอ้มไปดว้ยตน้แปะก๊วยกว่า 70 ตน้ ทีเ่ลยีบ

ถนนยาว 380 เมตร ใบแปะก๊วยทีม่ีจ านวนมากจงึสามารถเปลี่ยนถนนทัง้เสน้ใหเ้ป็นสเีหลืองทอง ทีม่ีความ

สวยงามมาก จุดนี้จงึเป็นอกีจุดทีไ่ดร้ับความนยิม  

 
 

 หมายเหตุ : หากกรณีใบไมเ้ปลีย่นสตีน้แปะก๊วยหมดชว่งฤดแูลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์น าท่านเดนิทางสู ่ศาล

เจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจ าเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชนิโต ทีส่รา้งตัง้แตปี่ 1871 ซึง่แตเ่ดมิศาลเจา้นี้มชีือ่

ว่าศาลเจา้ซปัโปโร  

 น าทา่นสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงทา่ส าคัญส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต า่ของ

ภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกีฬาฤดูหนาวที่มีชือ่เสยีง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ 

บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็น

เสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวง

สาย 17 แลว้เหลอือีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มีการสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้

กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 



 

 จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซ ึง่มีอายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบตา่งๆ     

สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อีกทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรีในสไตล์

ของ ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย  

น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบต่างๆ จงึท าใหเ้ครื่องแกว้ทีอ่อกมามี    

รูปแบบและสทีีแ่ตกตา่งกนั 

เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์นูแมวชือ่ดงั คติตี ้ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ บฟุเฟ่ตช์าบ+ูบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคุณภาพดทีี ่รา้นคา้ปลอดภาษ ีDUTY 

FREE อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต ทีห่มูบ่า้นอชิยิะซึง่เป็นแหลง่ผลติชอ็กโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของ

ญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้ชอ็กโกแลตตา่งๆและทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยคอื ชอ็กโกแลตสขีาวแดค่นรัก(ShIroi 

Koibito) ซึง่เป็นชอ็กโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี่เลยทเีดยีว หรอืเดนิถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบับรรยากาศโดยรอบ

ทีต่กแตง่ดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์ุโรป นอกจากนี้ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไม่ได ้

และทา่นกย็ังจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน 

 
จากนัน้น าท่านสู ่มติชุย เอาทเ์ล็ท เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ีพืน้ทีข่นาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิคา้แบ

รนดต์า่งๆ จ าหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีรา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้่าน

เลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั                           (B/-/-) 

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

    อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั โดยมีหัวหนา้ทัวร์คอยใหค้ าแนะน าก่อนการเดนิทาง ทัง้นี้ ทานควร

เตรียมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางมาเบือ้งตน้กอ่น เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาการเดนิทางทอ่งเทีย่วของ

ทา่นเอง 

 ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็น

อาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า 

ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดร้ับการบูรณะซอ่มแซมใหม่หลงัจากถกูไฟ

ไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จงึไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 



 

 
 

หอนาฬกิาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีส่ าคญั

ของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอกไกโด แต่

ไดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุันก็ยังสามารถบอกเวลา

ไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยู่คูก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ทีส่ าคญัอกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น   

อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR Tower) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีเจอาร ์ซปัโปโร เป็น

ทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 เรยีกว่า 

T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดบัความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศันเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกล

สวยงามทัง้กลางวันกลางคนื โดยเฉพาะยามค า่คนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสง

ไฟจากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศนูยร์วมรา้นรา

เมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซซูกูโิน่ (ไม่รวมตัว๋ข ึน้ จุดชมววิราคา

ประมาณ 700-1000 เยน)  

ตลาดปลานโิจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ 

สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนีรู้จ้ักกนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลที่

จับไดส้ว่นใหญจ่ะหาไดจ้ากทะเลแถบนี้ทัง้ส ิน้ ซ ึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ทา่เรอืเลยทเีดยีว 

ลกูคา้สว่นใหญจ่ะมทีัง้นักทอ่งเทีย่วในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจา่ยใชส้อยกนัเสมอ 

ทีน่ี่ยังข ึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 

ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยู่ถดัลงมา

ทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านทีค่กึคกัและมชีวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร 

โดยเฉพาะในยามค า่คนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแหง่นี้ นอกจากนัน้

ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ 

สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานที่

แห่งนี ้

ยา่นเกา่ ทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Old Town) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที ่มหีลงัคามุงบัว

แดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว

ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 

พกัที ่          MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 สนามบนิชโิตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                                                     (B/-/-) 

 



 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 

09.55  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia 

X เทีย่วบนิที ่XJ621 ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความ

ประทบัใจ 

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

 

** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) ก 

รณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

อตัรา หอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดนิทางเดอืนกนัยายน 62 

04 – 08 กนัยายน 62 24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

11 – 15 กนัยายน 62 24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

18 – 22 กนัยายน 62  24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

25 – 29 กนัยายน 62 24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

เดนิทางเดอืนตลุาคม 62 

02 – 06 ตลุาคม 62 26,889 26,889 26,889 6,500 16,900 

09 – 13 ตลุาคม 62 28,889 28,889 28,889 7,500 16,900 

16 – 20 ตลุาคม 62 26,889 26,889 26,889 6,500 16,900 

23 – 27 ตลุาคม 62 28,889 28,889 28,889 7,500 16,900 

26 – 30 ตลุาคม 62 26,889 26,889 26,889 6,500 16,900 

30 ตค – 03 พย 62  26,889 26,889 26,889 6,500 16,900 

31 ตค – 04 พย 62  26,889 26,889 26,889 6,500 16,900 

เดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 

06 – 10 พฤศจกิายน 62 24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

07 – 11 พฤศจกิายน 62  24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

08 – 12 พฤศจกิายน 62 22,889 22,889 22,889 5,500 14,900 

13 – 17 พฤศจกิายน 62  24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

14 – 18 พฤศจกิายน 62  24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

15 – 19 พฤศจกิายน 62  24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

20 – 24 พฤศจกิายน 62  24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

21 – 25 พฤศจกิายน 62 24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

 

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

ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น



 

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไมจ่ าเป็นตอ้ง

ยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี  สนามบนิ

และคา่ภาษีน ้ามันทกุแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึง่ 

กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง

อัตราคา่บรกิารระบุ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ 

ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไป

เป็นเมืองใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให ้

มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการ

บนิ และ รุ่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 



 

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 

ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตู

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 วัน กอ่นออ

นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพีเรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 30 ทา่น หากต า่กว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 

7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรียม

ลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิข ึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพื่อใชใ้นการออก

บัตรโดยสาร 

 อัตราทวัรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรือ กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลบั  



 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุาร

ทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิท

จะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่ตอ้งการไดร้ับ

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกู

เก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใด

หนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ 

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั 

จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืส ิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายัง

จุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  


