
 

 

รหัสทัวร 1900163 
ทัวรญ่ีปุ�น  ฮอกไกโด ชมทุงลาเวนเดอรหลากสี 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ทุงดอกลาเวนเดอร ที่ฟารมโทมิตะ     สวนดอกไมชิคิไชโนะโอกะ    บอน้ําสีฟ�า   
ชอปปم�งหางอิออน มอลล   คลองโอตารุ   พิพิธภณัฑกลองดนตรี 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ (ฮอกไกโด)                                                       
21.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน 
Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

23.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตชิิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 
Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ620  ไมมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
** ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 
ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื ่อนไขของสายการบิน) กรณีตองการซื้อ
น้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดลงใตทองเคร่ืองบินเพิ่ม จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ** 

 
วันที่ 2 สนามบนิชิโตเซ– เมืองฟุราโน – ฟารมโทมิตะ –  สวนชิคิไชโนะโอกะ –  บอน้ําสีฟ�า – 

เมืองอาซาฮิกาวา – อิออน มอลล                                                                        
 

08.40  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ (ฮอกไกโด) (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากรเรียบรอยแลว  
ทานเดินทางสู เมอืงฟูราโน (Furano) ต้ังอยูใจกลางภมูิภาคฮอกไกโด มภีูมทิัศนแบบ
ชนบททีง่ดงาม ในเดือนกรกฎาคมเปนชวงเวลาที่ดทีี่สุดในการชมทุงดอกลาเวนเดอร และ
ในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปล่ียนเปนที่นิยมสําหรับเลนสกียดินิยม 
นําทานเดินทางสู ทุงดอกลาเวนเดอร ทีฟ่ารมโทมติะ (Tomita Farm) ฟารมช่ือดงัแหง
เมืองฟุราโน (Furano)ต้ังอยูที่ Hokusei Nakafurano-cho ซึง่อยูทางเหนือของเมอืงฟุ
ราโน ภมูภิาคฮอกไกโด (Hokkaido) มผีูคนไปเย่ียมเยือนมากมายในชวงฤดูรอนของทกุป 
เปนชวงเวลาที่ทุงดอกลาเวนเดอรกําลงับานสะพร่ัง และมทีุงดอกไมหาสี Iodori แขงกัน
คาดสีเนินเขาเปนแถบสายรุงสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันเดินทางสู สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสดุสวยแหงเมอืงบิ
เอะ ที่สวนแหงน้ีมีช่ือเรียกอีกอยางวา เนินสี่ฤดู เน่ืองจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุ
จัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดตลอดทุกฤดกูาลน่ันเอง สวนดอกไม  ขนาดใหญมี



 

 

พื้นที่ 7 เฮคเตอร ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมที่บานสะพร่ัง อิสระใหทานชมและเก็บ
ภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแหงน้ีทานสามารถเลือก
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ เชน การน่ังรถ Norokko (รถลากที่ถกูลากโดยรถแทร็ค
เตอร) น่ังรถกอลฟสําหรับ 4 ทาน หรือจะเลือกเลนรถ ATV ก็ได (ราคาเคร่ืองเลนไม
รวมอยูในราคาทวัร มคีาใชจายเพิม่เตมิประมาณ 500-2000 เยน 
http://www.shikisainooka.jp/en/) 
จากน้ันนําทาน บอน้ําสีฟ�า ต้ังอยูในเมืองบิเอะ  ของจังหวัดฮอกไกโด  เปนบอน้ําที่ถูกกักไว
จากการสรางเขื่อนเพื่อป�องกันโคลนถลมบริเวณภูเขาไฟในแถวน้ัน การที่น้ําในบอมีสีฟ�าสด
กวาบอน้ําทั่วไปๆ ก็เปนเพราะอลูมิเนียมไฮดรอกไซดจากการปะทุของภูเขาไฟที่อยูในน้ําได
สะทอนกับแสงแดดที่สองลงมา ซึ่งคําวา “Aoi-ike” ในภาษาญี่ปุ�นนั้นแปลเปนไทยไดวา 
“บอน้ําสีฟ�า” น่ันเอง 

 ทานชอปปم�งยังหางสรรพสินคา หางอิออน มอลล อะซาฮิกาวา  ใหทานไดซื ้อของฝาก
มากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน ขนมชนิดตางๆ ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษสดุกับราน 
100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน 

ค่ํา เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่ ROUTE INN GRAND ASAHIKAWA หรือเทียบเทา   
 
วันที่ 3 โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑกลองดนตรี  - พิพิธภัณฑเครื่องแกว – รานกาแฟ

ฮัลโหล คิตตี้ – ดวิตีฟ้รี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาทเล็ท  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมอืงต้ังอยู

บนที่ลาดต่ําของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ 
โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกา
บริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลอง
แหงนี้สรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขน
ถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนน
หลวงสาย 17 แลวเหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวย
อิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 



 

 

 จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลองดนตรี
ในรูปแบบตางๆ     สวยงามมากมายที่ถกูสะสมมาจากอดตีจนถงึปจจุบัน อีกทั้งยังสามารถ
เลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ ตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึกหรือเปนของฝากใหคนรัก
ไดอีกดวย นําทานชม พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทํา
ใหเคร่ืองแกวที่ออกมามี    รูปแบบและสีที่แตกตางกัน 
เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวช่ือ
ดัง คิตต้ี ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ�ตชาบู+บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 
 จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดบัคุณภาพดีที่ รานคา

ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู โรงงานช็อกโกแลต ที่หมูบานอิชิยะซึง่เปนแหลงผลติช็อกโกแลตทีม่ี
ช่ือเสียงที่สดุของญีปุ่�น ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตตางๆและที่พลาดไมไดเลยคือ 
ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก(ShIroi Koibito) ซึ่งเปนช็อกโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สุดของที่น่ีเลย
ทีเดียว หรือเดินถายรูปเปนทีร่ะลกึกบับรรยากาศโดยรอบทีต่กแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม 
สไตลยุโรป นอกจากน้ีทานจะไดเลอืกซื้อช็อคโกแลตที่หาซ้ือที่ไหนไมได และทานก็ยงัจะได
ชมประวัตคิวามเปนมาของโรงงาน 
จากน้ันนําทานสู มิตชุย เอาทเล็ท เปนแหลงชอปปم�งที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไก
โด มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเสื ้อผาผูหญิง ผู ชาย เด็ก กระเป�า รองเทา และมี
รานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ SMILE HOTEL PREMIER / APA RESORT , SAPPORO หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 4 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน                  
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
    อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรคอยใหคําแนะนํากอนการเดินทาง 

ทั้งนี้ ทานควรเตรียมความพรอม วางแผนการเดินทางมาเบื้องตนกอน เพื่อไมใหเปนการ
เสียเวลาการเดินทางทองเที่ยวของทานเอง 
- ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ่มกอสราง
เมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปน
อิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกนี้ผานการใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแต



 

 

ความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 2454 
แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมทีห่ลงเหลืออยูไมกีแ่หง จึงไดรับการขึน้ทะเบียนให
เปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 2512 
- หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เปนหอนาฬิกาที่เกาแกมากและเปนอีก
สัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหนึ่ง สรางต้ังแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรง
ฝกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตี
บอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความ
เกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้นทะเบียน ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของญี่ปุ�น   
- อาคารเจอารทาวเวอร (JR Tower) เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจ
อาร ซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG 
CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล , เครื่องใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส , ราน100 เยน , 
ราน UNIQLO ขายเสื ้อผาแฟชั่นวัยรุ น , ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื ่องสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั ้งอยู ที ่ชั ้น 38 เรียกวา T38 (Tower 
Three Eight) ที ่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรได
กวางไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต้ังอยู
กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ กัน
มีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เปนศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิม
อรอยไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 
เยน)  
- ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร 
ตลาดปลาแหงน้ี สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1903 และตลาดแหงน้ีรูจักกันในนาม “ครัวทะเลของ
ชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวทะเลที่จับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมี
ความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญจะมีทั้งนักทองเที่ยวใน
ประเทศและตางประเทศรวมถึงชาวบานเขา มาจับจายใชสอยกันเสมอ ที่น่ียงัขึ้นช่ือเรื่อง ไข
หอยเมนและไขปลาแซลมอน 
- ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ต้ังอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโป
โร โดยอยูถัดลงมาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเปนยานที่
คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่มีการเปดไฟตามป�ายไฟ
โฆษณาสีสันตางๆ บนตึกที่ต้ังอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยังเปนแหลงชอปปم�ง รานอาหาร 



 

 

ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบ
นวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ 
สถานที่แหงน้ี 
- ยานเกา ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนนคนเดิน

ที่ มีหลังคามุงบัว 
แดดบังฝนและหมิะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาต้ัง
ขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวางสถานี Subway Odori และ Susukin 

อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่าเพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
พักที่ SMILE HOTEL PREMIER / APA RESORT , SAPPORO หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                            
 
เชา บริการอาหารเชา แบบ SET BOX 
09.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ621 ไมมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
15.10 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

พรอมกับความประทับใจ 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจา
หนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร
ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมอืง (DMK) 
XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 23.55-08.40+1 
XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 09.55-15.10 

**โหลดกระเป�าสมัภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน)  
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

อัตราคาบริการ 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทาง เดือนมถิุนายน 62 
05 – 09 มถิุนายน 62 23,999 23,999 23,999 6,000 13,900 
12 – 16 มถิุนายน 62 24,999 24,999 24,999 6,000 13,900 
19 – 23 มิถุนายน 62 24,999 24,999 24,999 6,000 13,900 
26 – 30 มถิุนายน 62 24,999 24,999 24,999 6,000 13,900 

เดินทาง เดือนกรกฎาคม 62 
03 – 07 กรกฎาคม 62 27,999 27,999 27,999 6,000 13,900 
10 – 14 กรกฎาคม 62 27,999 27,999 27,999 6,000 13,900 
17 – 21 กรกฎาคม 62 27,999 27,999 27,999 6,000 13,900 
24 – 28 กรกฎาคม 62 29,999 29,999 29,999 6,000 13,900 
31 ก.ค.- 04 ส.ค. 62 27,999 27,999 27,999 6,000 13,900 

เดินทาง เดือนสิงหาคม 62 
07 – 11 สิงหาคม 62 26,999 26,999 26,999 6,000 13,900 
14 – 18 สิงหาคม 62 26,999 26,999 26,999 6,000 13,900 
21 – 25 สิงหาคม 62 26,999 26,999 26,999 6,000 13,900 
28 ส.ค.- 01 ก.ย. 62 26,999 26,999 26,999 6,000 13,900 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขบัรถ หวัหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ตอ ทริป ตอ ลกูคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทกุทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมทีี่น่ังบนเคร่ืองบิน) 



 

 

** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงคเดินทางไป เพือ่การทองเที่ยว ประเทศญีปุ่�น ไม
จําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร ทานละ 100 
USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

  คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษีนํ ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให
โหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น
เครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมงีานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมทีพ่ัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพ
และความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถึงประโยชนของลกูคาเปนสาํคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

  คาอาหาร ตามรายการที ่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี ่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสดุทานละ 
1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)  
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถดัไป กอน
เวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา
มาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชาํระ
มาแลวทั้งหมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก 
ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ี
ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวน
คร้ังที่เปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคญัอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดนิทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมขีึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 



 

 

  กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ตั๋วเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที ่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที ่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

  กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษทั
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

  กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  



 

 

  การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที ่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 



 

 

ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบิน
แบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอน
ของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมาก
ที่สุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกต างกัน จ ึ งอาจท ําให ห องพักแบบห องพักเด ี ่ยว (Single) และห องคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  



 

 

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เมื่อทานชําระเงินคาทวัรใหกับทางบริษทัฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


