
 

 

HOKKAIDO WINTER SKI (5D3N) 

“CTS04 HOKKAIDO หนาวนีก้อดใคร หนาวไหมกอดกนั ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ข ึน้เคร ือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

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

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

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

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

 

21.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 

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

การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความ

พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

23.55  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Air Asia 

X  เทีย่วบนิที ่XJ620  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 



 

ชัว่โมง**  ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่า ฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร  

 

 DAY 2        สนามบนิชโิตเสะ– หมูบ่า้นราเมง– สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่                                      (-/L/-) 

 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

  RAMEN VILLAGE หมูบ่า้นราเม็ง หมู่บา้นชือ่ดงัของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลงัไปตัง้แตส่มยัตน้โชวะ   

ซึง่ชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีถ่อืก าเนดิ  ราเม็งขึน้ ณ เมอืงซปัโปโรโดยการผสมผสานบะหมีห่ลากหลาย

ชนดิของประเทศจนีเขา้ดว้ยกนั และตอ่มาหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ไดเ้สร็จสิน้ลงราเมนของเมอืงอาซาฮกิา

วา่ ก็ไดถ้อืก าเนิดขึน้จากความคดิสรา้งสรรคต์า่งๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทเิชน่ วธิกีารคงความรอ้นของน ้าซปุให ้

อยู่ไดน้านขึน้โดยเคลอืบผวิน ้าซปุดว้ยน ้ามันหมู หรอืจะเป็นน ้าซปุซอีิ๊วทีเ่คีย่วจากกระดกูหมูและน ้าสตอ๊ค

ซฟีู้ด ปลาซารด์นีแหง้ หรอื “นโิบะช”ิ และเสน้บะหมีท่ีม่สีว่นผสมของน ้านอ้ยกวา่ปกตแิละดว้ยความโดง่ดงั

และมเีอกลกัษณข์องราเมน เมอืงอาซาฮกิาว่าแห่งน้ีเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวญีปุ่่ น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นราเม็งในพพิธิภณัฑร์าเม็ง COUPON ทา่นละ 1,000 เยน 

 

 

 

 

ASAHIYAMA ZOO สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซึง่ไดร้ับความนยิมมากที่สดุในญี่ปุ่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารัข

องสัตวต์่างๆ ที่ไม่ไดถู้กกักขงัในกรงแบบทีท่่านเคยเห็นในสวนสตัวท์ั่ว ๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้น00คนจากทั่ว

โลก โดยสวนสตัวแ์ห่งน้ีไดม้ีแนวความคดิที่วา่ สัตวต์่างๆ ควรที่จะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไป



 

ตามธรรมชาตขิองสัตวนั์น้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ที่แทจ้รงิของสัตวแ์ต่ละประเภท 

อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ รวมถงึครอบครัวลงิอลุงัอตุงัแสนรู ้

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่      ART HOTEL , ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 3  ลานสก ีShikisai no–คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑเ์คร ือ่งแกว้ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–ดวิตีฟ้ร ี- 

  โรงงานช็อกโกแลต – มติชุย เอาทเ์ล็ท                                                 (B/-/D)                                                                                             

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบเิอะ(Biei) นับว่าเป็นเมอืงขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ทีเ่ล็กแค่ขนาดแต่

คณุภาพโดยเมอืงแห่งน้ีมภีูมทิัศนท์างธรรมชาตทิีง่ดงาม รายลอ้มไปดว้ยภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ ดว้ย

ความทีเ่ป็นเมอืงขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทยีบเท่าเมืองใหญ่ๆแตก็่ถือวา่มคีรบครันทุกสิง่แบบ

มาตรฐาน 

 

SHIKISAI NO SNOW LAND ลานสกชีคิไิซ พาโนราม่า ทีร่วมกจิกรรมทางสก ีหลากหลาย เหมาะกบัทุกเพศทุกวัย 

หรอือสิระกบัการถ่ายรูป ววิสวยๆ แสนโรแมนตคิ (ไม่รวมคา่กจิกรรมและอปุกรณส์ก)ี 

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  น าท่านสู่ เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยู่บนทีล่าดต ่า

ของภูเขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอนุงะ มคีวามยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงราย

อยู่ บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับ

เป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนน

หลวงสาย 17 แลว้เหลืออีครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็น

ทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์คร ือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบตา่งๆ จงึท าใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมามี

รูปแบบและสทีีแ่ตกตา่งกนั จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซ ึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชม

กลอ่งดนตรใีนรูปแบบตา่งๆ สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบุัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิ

แบบท ากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY โรงงานช็อกโกแลต ทีห่มูบ่า้นอชิยิะ ซึง่เป็นแหลง่ผลติช็อกโกแลตทีม่ชีือ่เสยีง

ทีส่ดุของญีปุ่่ น ท่านสามารถเลอืกซือ้ช็อกโกแลตตา่งๆและทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอื ช็อกโกแลตสขีาวแด่คนรัก 

(Shiroi Koibito) ซึง่เป็นช็อกโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี่เลยทเีดยีว หรอืเดนิถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั

บรรยากาศโดยรอบทีต่กแตง่ดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์ุโรป นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลต

ทีห่าซือ้ทีไ่หนไม่ได ้และท่านก็ยังจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน (ไมร่วมคา่เขา้สว่นการผลติ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITSUI OUTLET มติชุย เอาทเ์ล็ท เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนดต์า่งๆ 

จ าหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีรา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้่านเลอืกซือ้

สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ รา้นคา้ปลอดภาษี 

DUTY FREE อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่                บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  พเิศษ บฟุเฟ่ตช์าบ+ูบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษอ์ ิม่ไมอ่ ัน้ 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั                                                                       (B/-/-) 

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   



 

 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั โดยมีหัวหนา้ทัวรค์อยใหค้ าแนะน าก่อนการเดนิทาง ทัง้น้ี ทานควรเตรียมความ

พรอ้ม วางแผนการเดนิทางมาเบือ้งตน้กอ่น เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาการเดนิทางท่องเทีย่วของท่านเอง 

 
-ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 

เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมรกิาที่ใชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโท

โยชริ่า ตกึน้ีผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนัน้ไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมใหม่

หลังจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลอือยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึ

ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 

-หอนาฬิกาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่

ส าคญัของเมอืงซัปโปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอก

ไกโด แต่ไดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมีระฆังตีบอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยัง

สามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แก่ทีอ่ยู่คู่กบัเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็น

มรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น   

 
-อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR Tower) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีเจอาร ์ซปัโปโร เป็น

ทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 

เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดบัความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปัโปโรได ้

กวา้งไกลสวยงามทัง้กลางวนักลางคนื โดยเฉพาะยามค า่คนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิ

โดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ย่านซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศนูย์



 

รวมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัว๋ขึน้ จุด

ชมววิราคาประมาณ (700-1000 เยน)  

-ตลาดปลานโิจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลาแห่งน้ี 

สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรูจ้ักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเล

ทีจ่ับไดส้่วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทัง้ส ิน้ ซึง่จะมีความสดมากเหมือนไปเดนิซือ้ที่ ท่าเรือเลยทเีดยีว 

ลกูคา้สว่นใหญ่จะมทีัง้นักท่องเทีย่วในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกนัเสมอ 

ทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเม่นและไขป่ลาแซลมอน 

-ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยู่ถัดลง

มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านที่คกึคักและมชีวีติชวีาทีส่ดุของซปัโป

โร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตกึที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งน้ี 

นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีตา่งๆ ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์

คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา 

ณ สถานทีแ่ห่งน้ี 

 

 
-ยา่นเกา่ ทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Old Town) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที ่มหีลงัคามุงบัว 

แดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว

ตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY5        สนามบนิชโิตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                                            (B/-/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 

09.55  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที่ 

XJ621 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชัว่โมง 

15.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทับใจ 

 

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

 



 

** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้

ของบรษิทั ทกุคร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เคร ือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน ธนัวาคม 2562 

03 – 07 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

04 – 08 ธนัวาคม 62 28,999 28,999 28,999 7,000 15,900 

08 – 12 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

11 – 15 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

12 – 16 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

14 – 18 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

17 – 21 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

18 – 22 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

19 – 23 ธนัวาคม 62 28,999 28,999 28,999 7,000 15,900 

20 – 24 ธนัวาคม 62 28,999 28,999 28,999 7,000 15,900 

25 – 29 ธนัวาคม 62 30,999 30,999 30,999 7,000 15,900 

27 – 31 ธนัวาคม 62 37,999 37,999 37,999 9,000 15,900 

29 ธค.-02 มค. 63 38,999 38,999 38,999 9,000 15,900 

30 ธค.-03 มค. 63 36,999 36,999 36,999 9,000 15,900 

 

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

ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นี้

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ) 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็น

เงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 

เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบุ 



 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้น้ีเจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการ

บนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พัก 

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตดัทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตาม

ระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ

ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารที่ช าระมาแลว้ทัง้หมด

ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 



 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ 

สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 วนั กอ่น

ออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ

ของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษัทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ี่ท่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิ

เพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพื่อใชใ้นการออก

บัตรโดยสาร 

 อตัราทัวรน้ี์ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจ้ักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวัง

สนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความ

เหมาะสม 

 เน่ืองจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที่ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา 

 


