
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุคโิรโระ 5วนั3คนื 
พกัออนเซ็น คโิรโระรสีอรท์ 1คนื ซปัโปโร 2 คนื  

พเิศษ!!! ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบูหมูไมอ่ ัน้!!! บรกิาร WIFI ON BUS 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ)บนิตรงสูเ่กาะฮอกไกโด น า้หนกัสมัภาระ 20 กก. 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

1-5 เมษายน 63 29,888  

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

8-12 เมษายน 63 29,888 9,500 30  

12-16 เมษายน 63 35,888 9,500 30  

22-26 เมษายน 63 29,888 9,500 30  

6-10พฤษภาคม 63 31,888 9,500 30  

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40+1 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-15.10 
 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
20.30น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

23.55น.  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินิวชโิตเสะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เที่ยวบินที ่
XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเคร ือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเคร ือ่ง) 
 



 
 

วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ - ศาลเจา้ฮอกไกโด – เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ – น ัง่กระเชา้ เขาโมอวิะ  
                 Moiwa Ropeway - ออนเซ็น คโิรโระ รสีอรท์  อาหาร กลางวนั ,เย็น  

 
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวั น าท่าน
เดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนานิกาย

ชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี ค.ศ 1869 นับตัง้แต่
กอ่สร ้ างมาก็มอีายุมากกวา่ 140 ปีแลว้และไดม้กีารอญัเชญิเทพ
มาประทบัทัง้หมด 4องค ์คนญีปุ่่ นมักมาขอพรกนัทีศ่าลเจา้

โดยเฉพาะในวนัส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ วนัเกดิครบรอบอายุ 3 ปี 5 
ปี 7 ปี ของเด็กๆชว่งซากรุะบานบรเิวณศาลเจา้ยังมทีัง้ตน้บ๊วย 
และตน้ซากรุะ รวมกนัอยู่มากมาย เมือ่มาทีน่ี่จะสามารถเห็นความ
สวยงามของดอกไม ้ทัง้ 2 ชนดิได ้อสิระใหท้่านไดถ้่ายรปูและ
เลอืกซือ้เครือ่งราง Omamori ไดต้ามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร (มือ้ที1่)  

บา่ย ท่านเดนิทางสู ่เนนิเขาแหง่
พระพุทธเจา้ The Hill of the Buddha 
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ของซปัโป

โรอยู่ภายในพืน้ทีข่องสสุาน Makomanai 
Takino Cemetery มคีวามโดดเดน่
เน่ืองจากเป็นองคพ์ระพุทธรปูขนาด 13.5 

เมตร หนัก 1,500 ตนั ครอบไวด้ว้ยโดม
ทรงกลมใตด้นิ ลอ้มรอบไปดว้ยทุง่ลาเวนเดอรนั์บแสนตน้ทีจ่ะเปลีย่นพืน้ทีข่องเนนิเขาใหเ้ป็นสสีนัตา่งๆไปไมซ่ ้า
กนัตลอดปีตามชว่งฤด ูโดยบรเิวณสถานทีด่งักลา่วไดร้ับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดงัของญีปุ่่ น 

โดยบรเิวณทางเขา้จะม ีสระน ้า และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร นอกจากน้ียังม ี รา้นกาแฟและรา้นอาหารเล็กๆ 
รวมทัง้รูปปั้นหนิจ าลองของโมอายแห่งเกาะอสีเตอร ์และรูปปั้นหนิจ าลองของสโตนเฮนจใ์หไ้ดช้มและเก็บภาพ
สวยงามไดอ้กีดว้ย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้(ทางสถานทีเ่ก็บคา่บรจิาคเพือ่ใชท้ านุบ ารุงสถานที ่300 เยน (บรจิาค

ดว้ยตวัเองหนา้ทางเขา้) ไมร่วมคา่จดุชมววิมุมสูง500เยน จากนัน้น าท่านเดนิทางสูจ่ดุชมววิเขาโมอวิะ 
(Moiwa-yama) ใกลก้บัเมอืง
ซปัโปโร น าทา่นขึน้ 

Ropeway สูจ่ดุชมววิดา้นบน 
ทีน่ี่ยามค า่คนืจะเป็นสถานทีช่ม
ววิทีส่วยทีส่ดุตดิ 1 ใน 3 ววิทีด่ี
ทีส่ดุของฮอกไกโดและของ

ประเทศญีปุ่่ น บนยอดเขาโมอวิะ
สงูจากน ้าทะเล 531 เมตร เมือ่
มองลงมาจะเห็นววิและอา่วอชิกิาร ิภูเขาโชคงัเบทส ึอ าเภอมาชเิคะ แบบพาโนราม่า360 องศา เป็นจุดดงึดดู

นักท่องเทีย่วอกีดว้ย นอกจากน้ีแลว้ทีน่ี่ยังเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ส าหรับคูร่ักทีข่ ึน้มา
ใชเ้วลาพเิศษดว้ยกนั โดยยนืสัน่ระฆังตรงจุดศนูยก์ลางของจุดชมววิแบบครอบคลมุ
ทั่วทัง้เมอืงซปัโปโรอกีดว้ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัคโิรโระสกี

รสีอรท์  
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  

หลงัทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แชอ่อนเซ็น เพือ่ผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: Kiroro Ski Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 

วนัทีส่าม     คโิรโระ - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ-  พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – Duty Free – 

                  ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ         อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้) 



 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3)  

ใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บววิบรรยากาศทีส่วยงามของ KIRORO RESORT 
ตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขา ส าหรับในชว่งฤดหูนาวจะปกคลมุดว้ยหมิะแสน
นุ่ม (หมิะจะมชีว่งฤดหูนาวเท่านัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ ชว่งทีล่กูคา้
เดนิทางและคา่ทัวรไ์ม่รวมกจิกรรมตา่งๆ) ค ิหรอืท่านจะเลอืกชอ้ปป้ิงที่

โซนพลาซา่ คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ต  แหลง่รวมขนมอร่อยเเละสนิคา้
ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถชอ้ปป้ิงกลบัไป
เป็นของฝากไดใ้นแห่งเดยีวทีน่ี่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
น าท่านน าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงโอตาร ุOtaru เมอืงท่า

เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็น
เมอืงคา้ขายในชว่งปลาย
ศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่า

เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโร
แมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่
ตลอดสองขา้งทาง ดว้ย

บรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวนัตกเน่ืองจากในอดตี เมอืงโอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหวา่ง
ประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสาย

วฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็น
เอกลกัษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่งัคงความเป็นญีปุ่่ น
แบบดัง้เดมิ น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุ

แหลง่ท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงาม
ของแกว้หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่
เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้

หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงน้ีมี
ชือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้น าท่านชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum 

ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนออ่นหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี
(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม รวมถงึท่านยงัสามารถ
เลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั 

มบีรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์
ใหท้่านไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากลอ่ง
ดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตวัท่านเอง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางน าท่านไปชม 

โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) 
แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถูกสรา้ง
ขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของ

ฝากตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านไป ดวิตีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคา
ถูก  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที5่) เมนูบุฟ

เฟ่ตข์าป+ูชาบหูมูไมอ่ ัน้ 
หลงัอาหารเย็นอสิระใหท้่าน ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกิ
โกจ ิเป็นย่านทีค่กึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลา

ค า่คนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษ  ณาบนตกึต่าง ๆ เปิด
ไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณน้ีมี
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์าม



 
 

ราตร ีทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึ
ตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณ

ใกลก้นัท่านสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซซูกูโินะได ้สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 
วนัทีส่ ี ่      อสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดยต์ามอธัยาศยัเต็มวนั  
                 อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัหรอืทา่น

สามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีท่าน

ประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน 
ไมม่คีา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง 
>> ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคกัและมากมายไปดว้ย
ของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น 
ราคาไม่แพง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโดและทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่ 
(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 
จนไดเ้วลาน าท่านมาส่งทีโ่รงแรมหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสู่สถานที่

ทอ่งเทีย่วอ ืน่ ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ 
>> อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุ่น อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 

(Tower Three Eight) ทีร่ะดบั ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงาม
ทัง้กลางวนั กลางคนื โดยเฉพาะยามค า่คนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่
ตกึ ย่านซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่

ประมาณ 10 รา้น (ไม่รวมตัว๋ขึน้จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
>> ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ 
เมอืงซปัโปโร ซึง่ถอืเป็นย่านทีค่กึคกัดยเฉพาะในยามค า่คนืทีม่กีารเปิ 

ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัตา่งๆ จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิม
มา ณ สถานทีแ่ห่งนี - ทานุกโิคจเิป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคน
เดนิทีม่หีลงัคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มี

รา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กวา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวนัออก-
ตะวนัตก อยู่ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin เพือ่ไม่เป็ 
นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตาม

อธัยาศยั 
>> มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายแบรนดด์งัระดบัโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมี

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้่านไดน่ั้งผ่อนคลายอกีดว้ย วธิไีป  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจ าทาง 
ลงทีป้่าย “Inter-Village Omagari” 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจ าทาง ลง
ทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยุด) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 
โดยรถประจ าทางโดยตรง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

 เลอืกซือ้ Bus เสรมิ+Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมิเป็นการเสนอขายบัสเสรมิวนั

อสิระ ไกดจ์ะเสนอขายพรอ้มเสน้ทางทัวรห์นา้งาน ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคบัซือ้ใดๆไดท้ัง้ส ิน้ ขึน้อยู่กบั

ความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะท่านเท่านัน้ 
อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 



 
 

เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

ทีพ่กั: : Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ (บรกิารSet Box) 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั หรอืบรกิารแบบ Set Box  (มือ้ที ่6) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไม่สามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้เพือ่ความสะดวกในเรือ่ง

ระยะเวลาในการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น Set Box แทน) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  

เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเคร ือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเคร ือ่ง) 

15.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
+++++++++++++++++++++++++ 

 หมายเหตุ :  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่ง

เทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็น

หลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิาร

วันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตั๋วภายในประเทศแนะน าใหจ้องสายการบนิแอรเ์อเชยี เพือ่ความสะดวกในการแกไ้ขกรณี

ไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 

3. การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วนั  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง

ทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทัวรไ์ม่สามารถอพัทีน่ั่งได ้ 



 
 

 
ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขา

ไดอ้ย่างเต็มที ่ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
- ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต า่กวา่ 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 

- เน่ืองดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภัย ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปไม่เกนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถ
เขา้ใจค าแนะน า มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉินได ้
 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเท่านัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
(คา่ทัวรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรือเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิส่วนตัว กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 



 
 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ไดจ้ากบรษิทั 
 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

7. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง  
8. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
10. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

11. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิท และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
 

 


