
 

 

รหัสทัวร GS1901671 
ทัวรญ่ีปุ�น ฮอกไกโด มงลงแน 5 วัน 3 คืน [XJ] 
 

โจซังเค  เข่ือนโฮเฮเคียว  น้ําตกชิไรโตะโนะ ทาคิ  IWATO KANNONDO  มหาลัยฮอกไกโด    

คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑกลองดนตรี  พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว  รานกาแฟฮัลโหล คิตต้ี  ดิวต้ีฟรี    

โรงงานช็อกโกแลต  มิตชุย เอาทเล็ท                                         

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ (ฮอกไกโด)                                                             
(-/-/-) 

21.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการ
บิน Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง  

23.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ�น โดยสาย
การบิน Air Asia X เท่ียวบินที ่XJ620  ไมมบีริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง 
** ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 
ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ี
เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) 
กรณีตองการซ้ือน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดลงใตทองเคร่ืองบินเพ่ิม จําเปนตองมี
คาใชจายเพ่ิมเติม ** 

 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ– โจซังเค – เข่ือนโฮเฮเคียว –  น้ําตกชิไรโตะโนะ ทาคิ  
                  –  IWATO KANNONDO                                                                                              

(-/L/D) 
 

08.40  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ (ฮอกไกโด) (เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว   
นําทานเดินทางสู เมืองโจซังเค เปนเมืองท่ีมีแหลงออนเซ็นขึ้นช่ือที่สุดในฮอกไกโด 
เพราะไมไกลจากซัปโปโร มีที่พักสวยงามทามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะชวงใบไม
เปล่ียนสี ผูคนจะนิยมไปเดินเขาชมธรรมชาติกันอยางคับค่ัง 
นําทานสู เข่ือนโฮเฮเคียว สัมผัสความย่ิงใหญของเข่ือนคอนกรีตโคงมีความสูงถึง 
102.5 เมตร สรางเสร็จสมบูรณในปค.ศ.1972 โดยมีจุดประสงคเพ่ือบริหารจัดการ
น้าของแมน้ําโฮเฮและผลิต 
กระแสไฟฟ�า เข่ือนน้ีถือเปนสถานท่ีทองเท่ียวข้ึนช่ือแหงหน่ึงของเมือง อีกท้ังยังเปนจุด
ชมใบไม 



 

 

เปล่ียนสีในฤดูใบไมรวงท่ีข้ึนช่ืออยางมากอีกดวย 

 
จากน้ันนําทาน ชมใบไมเปล่ียนสีท่ีสะพานแขวนฟูตามิซ่ึงเปนสะพานสีแดงสด ถูกสราง
เปน 
ทางขามแมน้ําโทโยฮิระ ซึ่งลอมรอบดวยธรรมชาติอยางแทจริง ในชวงฤดูใบไมเปล่ียน
สี 
ท่ีน่ีถือวา ติด 1 ใน 5 สถานท่ียอดฮิตท่ีสุดในการดูใบไมเปล่ียนของเกาะฮอกไกโด 
(การเปลี่ยนสีของ 
ใบไมข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) 



 

 

 
เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานชมความงดงามราวภาพวาดกับ น้ําตกชิไรโตะโนะ ทาคิ ซึ่งเปนน้ําตก
ขนาดเล็ก 
น้ําที่ไหลมาน้ันไหลจากโรงไฟฟ�าพลังงานน้ํา ซ่ึงเปนโรงไฟฟ�าพลังงานน้าท่ีเกาแกที่สุด
ในฮอกไกโด 
ชวงตนฤดูรอนเมื่อธรรมชาติเร่ิมเปล่ียนเปนสีเขียวจนถึงฤดูใบไมรวง สถานท่ีแหงน้ีจะ
เปนที่นิยมที่ 
คุณสามารถชมความสวยงามของน้ําตกในชวงฤดูที่แตกตางกันไดอยางลงตัว 
จากน้ันนําทานสู IWATO KANNONDO เปนวัดเล็ก ๆ ประจําเมืองที่สรางมานาน
กวา 70 ปภายใน 
เช่ือมตอกับถ้า มีความยาว 120 เมตร และมีพระพุทธรูปองคเล็กๆ ปางตางๆ 
ท้ังหมด 33 องค 
ประดิษฐานอยูภายใน วากันวาวัดน้ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือใหผูท่ีเดินทางสัญจรไปมาบน
ทองถนน 



 

 

ปลอดภัย และเพ่ือเชิดชูคนท่ีกอสรางทางหลวงที่เช่ือมตอระหวางโอตารุกับโจซังเค ซ่ึง
เปนถนนสาย 
ท่ีสองในประเทศญ่ีปุ�น 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 3 มหาลัยฮอกไกโด - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี  - พิพิธภัณฑ

เคร่ืองแกว – รานกาแฟฮัลโหล คิตต้ี – ดิวต้ีฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท
เล็ท      (B/L/-) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 จากน้ันนําทานเดินทางสู มหาวิทยาลัยฮอกไกโด หน่ึงในมหาวิทยาลัยข้ึนช่ือของญ่ีปุ�น

ท่ีมีพ้ืนที่กวางใหญใจกลางเมือง เปนแหลงทองเท่ียวข้ึนช่ือเร่ืองใบไมเปลี่ยนสี ท่ีราย
ลอมไปดวยตนแปะกวยกวา 70 ตน ที่เลียบถนนยาว 380 เมตร ใบแปะกวยที่มี
จํานวนมากจึงสามารถเปล่ียนถนนทั้งเสนใหเปนสีเหลืองทอง ท่ีมีความสวยงามมาก 
จุดน้ีจึงเปนอีกจุดท่ีไดรับความนิยม  

 



 

 

 หมายเหตุ : หากกรณีใบไมเปล่ียนสีตนแปะกวยหมดชวงฤดูแลว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
นําทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด ศาลเจาประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ท่ี
สรางต้ังแตป 1871 ซ่ึงแตเดิมศาลเจาน้ีมีช่ือวาศาลเจาซัปโปโร  

 นําทานสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมือง
ต้ังอยูบนที่ลาดต่ําของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง คลอง
โอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ 
โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู บรรยากาศสุดแสน
โรแมนติก คลองแหงน้ีสรางเม่ือป 1923 โดยสรางข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับ
เปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวท่ีโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลอง
คร่ึงหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานท่ีทองเท่ียว มีการ
สรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

 
 จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลอง

ดนตรีในรูปแบบตางๆ     สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน อีกทั้ง
ยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ ตัวเองข้ึนมาเปนที่ระลึกหรือเปน
ของฝากใหคนรักไดอีกดวย  
นําทานชม พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทําให
เคร่ืองแกวท่ีออกมามี    รูปแบบและสีท่ีแตกตางกัน 



 

 

เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูน
แมวช่ือดัง คิตต้ี ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ�ตชาบู+บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 
 จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่ 

รานคาปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมูบานอิชิยะซึ่งเปนแหลงผลิตช็อกโกแลตท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ�น ทานสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตตางๆและท่ีพลาดไมไดเลยคือ 
ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก(ShIroi Koibito) ซึ่งเปนช็อกโกแลตที่ข้ึนช่ือที่สุดของท่ีน่ี
เลยทีเดียว หรือเดินถายรูปเปนที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแตงดวยสวน
ดอกไมสวยงาม สไตลยุโรป นอกจากน้ีทานจะไดเลือกซ้ือช็อคโกแลตที่หาซ้ือท่ีไหน
ไมได และทานก็ยังจะไดชมประวัติความเปนมาของโรงงาน 

 
จากน้ันนําทานสู มิตชุย เอาทเล็ท เปนแหลงชอปปم�งท่ีมีพ้ืนที่ขนาดใหญแหงแรกของฮ
อกไกโด มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเส้ือผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเป�า รองเทา และ
มีรานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักท่ี MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน                           
(B/-/-) 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
    อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรคอยใหคําแนะนํากอนการ

เดินทาง ท้ังน้ี ทานควรเตรียมความพรอม วางแผนการเดินทางมาเบ้ืองตนกอน เพ่ือ
ไมใหเปนการเสียเวลาการเดินทางทองเที่ยวของทานเอง 
- ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เร่ิม
กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 
ลานกอนเปนอิฐท่ีทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มา
ยาวนานกวา 80 ปแตความงดงามท่ีเห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูก
ไฟไหมเม่ือป พ.ศ. 2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู
ไมก่ีแหง จึงไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเม่ือป
พ.ศ. 2512 

 
- หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เปนหอนาฬิกาที่เกาแกมากและ
เปนอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง สรางต้ังแตป พ.ศ. 2421 
เดิมทีเปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปล่ียนสรางเปนหอ
นาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาต้ังแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลา



 

 

ไดอยู และดวยความเกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการข้ึนทะเบียน ให
เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของญ่ีปุ�น   
- อาคารเจอารทาวเวอร (JR Tower) เปนตึกที่สูงท่ีสุดในซัปโปโร ต้ังอยูติดกับ
สถานีเจอาร ซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร 
มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล , เคร่ืองใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส , 
ราน100 เยน , ราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน , ราน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวต้ังอยูที่ช้ัน 38 
เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็น
ทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามท้ังกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ํา
คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต้ังอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึก ยานซูซูกิ
โนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซ่ึงที่ช้ัน 10 เปนศูนยรวมรานรา
เมน ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไม
รวมต๋ัวข้ึน จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)  
- ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลที่ใหญท่ีสุดของเมืองซัปโป
โร ตลาดปลาแหงน้ี สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1903 และตลาดแหงน้ีรูจักกันในนาม “ครัว
ทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวทะเลท่ีจับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบน้ี
ท้ังส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ี ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญจะมี
ท้ังนักทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศรวมถึงชาวบานเขา มาจับจายใชสอยกัน
เสมอ ท่ีน่ียังข้ึนช่ือเร่ือง ไขหอยเมนและไขปลาแซลมอน 
- ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ต้ังอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมือง
ซัปโปโร โดยอยูถัดลงมาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือ
เปนยานท่ีคึกคักและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ําคืนท่ีมีการเปดไฟ
ตามป�ายไฟโฆษณาสีสันตางๆ บนตึกที่ต้ังอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยังเปนแหลงช
อปปم�ง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ท้ังไนทคลับ บาร 
คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลก
ท่ีนักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงน้ี 
- ยานเกา ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนน

คนเดินท่ี มีหลังคามุงบัว 



 

 

แดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาต้ังเรียงรายอยูกวา 200 
รานคาต้ังขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวางสถานี Subway Odori และ 
Susukin 

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ําเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
พักที่           MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                                  

(B/-/-) 
 
เชา บริการอาหารเชา แบบ SET BOX 
09.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน Air Asia X เที่ยวบินท่ี XJ621 ไมมีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
15.10 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

พรอมกับความประทับใจ 
****************************************************************** 

 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ



 

 

ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

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 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือนกันยายน 62 
04 – 08 กันยายน 62 24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

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

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

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

เดินทางเดือนตุลาคม 62 
02 – 06 ตุลาคม 62 26,889 26,889 26,889 6,500 16,900 

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

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

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

26 – 30 ตุลาคม 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 

เดินทางเดือนพฤศจิกายน 62 
06 – 10 พฤศจิกายน 24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 



 

 

62 

07 – 11 พฤศจิกายน 
62 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

08 – 12 พฤศจิกายน 
62 

22,889 22,889 22,889 5,500 14,900 

13 – 17 พฤศจิกายน 
62 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

14 – 18 พฤศจิกายน 
62 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

15 – 19 พฤศจิกายน 
62 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

20 – 24 พฤศจิกายน 
62 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

21 – 25 พฤศจิกายน 
62 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 



 

 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีปุ�น 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง
อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก 
ตามจํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 



 

 

ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆ
ท้ังส้ิน   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  



 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ
ยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังส้ินแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


