
 

 

รหัสทัวร GS1902804 
ทวัรญี่ปุ�น HOKKAIDO NEW YEAR 2020 5 วัน 3 คืน (XJ) 
หมูบานราเม็ง พิพิธภัณฑหิมะและน้ําแข็งคะมิคะวะ ลานสกีชิคิไซ ศาลเจาฮอกไกโด  
อาคารเจอารทาวเวอร ตลาดปลานิโจ ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร เมอืงโอตารุ  
มิตชุย เอาทเล็ท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
DAY 1 
กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ (ฮอกไกโด)                                                          
23.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดย
มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

DAY 2  

สนามบินชิโตเสะ– หมูบานราเมง – พิพิธภัณฑหิมะและน้ําแข็งคะมิคะวะ  – อิออนตมอล             
02.10  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการ

บิน Air Asia X เท่ียวบินที ่XJ620  ** ไมมบีริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง **          
ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรบัและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง 

 
10.40  เดินทางถึง สนามบินชโิตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 



 

 

 

RAMEN VILLAGE หมูบานราเม็ง หมูบานช่ือดังของเกาะฮอกไกโด นับยอนหลังไปต้ังแตสมัย
ตนโชวะ   ซึ่งชวงเวลาน้ันเปนชวงเวลาท่ีถือกาํเนิด  ราเมง็ขึ้น ณ เมอืงซัปโปโรโดยการ
ผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขาดวยกัน และตอมาหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ไดเสร็จสิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา ก็ไดถือกําเนิดขึ้นจากความคิด
สรางสรรคตางๆ เขาไวดวยกนั อาทิเชน วิธีการคงความรอนของน้ําซุปใหอยูไดนานขึ้น
โดยเคลือบผิวน้ําซุปดวยน้ํามันหมู หรือจะเปนน้ําซุปซีอ๊ิวที่เค่ียวจากกระดูกหมูและ
น้ําสตอคซีฟู�ด ปลาซารดีนแหง หรือ “นิโบะชิ” และเสนบะหมี่ท่ีมีสวนผสมของนํ้านอยกวา
ปกติและดวยความโดงดังและมีเอกลักษณของราเมน เมืองอาซาฮิกาวาแหงน้ีเปนที่ช่ืน
ชอบของชาวญีปุ่�น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ รานราเมง็ในพิพิธภัณฑราเม็ง COUPON ทานละ 1,000 เยน 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMIKAWA   ICE   PAVILION พิพิธภัณฑหิมะและน้ําแข็งคะมิคะวะ เปนพิพิธภัณฑท่ีให
นักทองเท่ียวไดสัมผัสประสบการณความหนาวเย็นแหงแรกและมีขนาดใหญที่สุดในโลก 
อุณหภูมิดานในต้ังไว -20 องศาเซลเซียสตลอดป ภายในมีเสาน้ําแข็งและกําแพงน้ําแข็ง
ขนาด 600 ตารางเมตร ที่ใชเวลาสรางดวยวิธีทางธรรมชาติถึง 25 ป ทางเดินอุโมงค
น้ําแขง็ที่ประดับประดาดวยไฟสวยงาม บารน้ําแข็ง และถํ้าจําลองหินงอกหินยอย รวมถึง
ชมดาราขึ้นช่ือของที่น่ีอยาง คลิโอเนะ (Clione) หรือผีเส้ือทะเลซ่ึงเปนสัตวน้ําเค็มท่ีอาศัย
อยูใตน้ําแข็ง 

 AEON MALL ทานชอปปم�งยังหางสรรพสินคา หางอิออน มอลล อะซาฮิกาวา  ใหทานไดซื้อของ
ฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน ขนมชนิดตางๆ ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษสุด
กับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน 
อิสระอาหารกลางค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 

พักที ่      ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเทา   

 



 

 

DAY 3 
ลานสกี Shikisai  no – ศาลเจาฮอคไกโด – อาคารเจอารทาวเวอร –   ยานเกา ทานุกิโคจิ                                         
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHIKISAI NO SNOW LAND   ลานสกีชิคิไซ พาโนรามา ท่ีรวมกจิกรรมทางสกี หลากหลาย 

เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนตคิ (ไมรวมคา
กิจกรรมและอุปกรณสก)ี  

             กิจกรรม และคาใชจายคราวๆ Snowmobile: เร่ิมตน 10,000 เยนตอคน / Snow 
Raft: 1,000 เยนตอคน Banana Boat: 1,000 เยนตอคน Sled: 500 เยนตอคน 
Tube: 500 เยนตอคน 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
HOKKAIDO SHRINE ศาลเจาฮอกไกโด ต้ังอยูท่ีเมืองซัปโปโร(Sapporo) ถือไดวาวาเปนศาล

เจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมคีวามเกาแกของเกาะฮอกไกโด เพราะท่ีศาลเจาแหงน้ี
น้ันถูกสรางในชวงยคุเร่ิมพัฒนาเกาะถาจะนับเปนปกป็ระมาณป ค.ศ.1871ได ไมเพียงแค
จะมาสักการะขอพรกบัเทพเจาท่ีประทับภายในศาลเจามากถึง4 องค แตดวยความที่ตัว
ศาลเจาเองมีพื้นท่ีเช่ือมตอกับสวนมารุยามะทําใหถือไดวาเปนจุดชมวิวเด็ดๆอีกแหงหน่ึง



 

 

ของเมืองเลยก็วาได ท้ังยังเปนแหลงรวมพักผอนยอนใจของชาวบานละแวกน้ันๆ นิยมมา
ขอพร และแวะเวียนมาตลอดทั้งปไมขาดสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JR TOWER อาคารเจอารทาวเวอร เปนตึกท่ีสูงที่สุดในซัปโปโร ตัง้อยูติดกบัสถานีเจอาร ซัปโปโร 

เปนท้ังหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มรีาน BIG CAMERA 
จําหนายกลองดิจิตอล , เคร่ืองใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส , ราน100 เยน , ราน 
UNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน , ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เคร่ืองสําอางอาคาร JR TOWER มีจดุชมววิต้ังอยูท่ีช้ัน 38 เรียกวา T38 (Tower 
Three Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรได
กวางไกลสวยงามท้ังกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยู
กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ 
กันมีตกึ ESTA ซึ่งท่ีช้ัน 10 เปนศูนยรวมรานราเมน ซึง่มีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือก
ชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมต๋ัวขึ้น จดุชมวิวราคาประมาณ 700-
1000 เยน) 



 

 

TANUKIKOJI OID TOWN ยานเกา ทานุกิโคจิ   เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนนคนเดินท่ี มี
หลังคามุงบวัแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาต้ังเรียงรายอยูกวา 
200 รานคาต้ังขวางในแนวตะวันออก-ตะวนัตกอยูระหวางสถานี Subway Odori และ 
Susukin 
อิสระอาหารกลางค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 

พักที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเทา 

DAY4 

ตลาดปลานิโจ – ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร 

คลองโอตารุ  –  โรงงานชอคโกแลตอิชิยะ – รานดิวต้ีฟร ี–  มิตชุย เอาทเล็ท  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NIJO FISH MARKET ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลา

แหงน้ี สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1903 และตลาดแหงน้ีรูจักกนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมือง
ซัปโปโร” เพราะสัตวทะเลท่ีจับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบน้ีทั้งสิ้น ซึ่งจะมคีวามสด
มากเหมือนไปเดินซื้อท่ี ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญจะมีทั้งนักทองเท่ียวในประเทศ
และตางประเทศรวมถงึชาวบานเขา มาจับจายใชสอยกันเสมอ ที่น่ียังขึ้นช่ือเร่ือง ไขหอย
เมนและไขปลาแซลมอน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เร่ิมกอสรางเมื่อป 

พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐท่ีทํา
มาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแตความ
งดงามท่ีเห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 2454 แต
ดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนให
เปนสมบัติทางวฒันธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 2512 

SAPPORO CLOCK TOWER หอนาฬิกาซัปโปโร เปนหอนาฬิกาท่ีเกาแกมากและเปนอีก
สัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง สรางต้ังแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรง
ฝกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปล่ียนสรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตี
บอกเวลาต้ังแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความ
เกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรบัการขึ้นทะเบียน ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ี
สําคัญอีกแหงหน่ึงของญี่ปุ�น 

  กลางวนั   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ�ต ขาปู 3 ชนิด 



 

 

 

 
OTARU เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแตง

บานเรือน น้ัน สวนใหญไดถกูออกแบบเปนสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุ



 

 

ไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให
ทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตา
รุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1923 เพ่ือเปนเสนทางขนถาย
สินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหน่ึงเปนถนน สําหรับ
นักทองเท่ียวแทนโกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเปนสัญลักษณของเมือง และ
ไดปรบัปรุงเปนรานอาหาร รานขายของที่ระลึกน่ันเอง   

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY  โรงงานช็อกโกแลต ที่หมูบานอิชิยะ เปนโรงงานของบริษัท 
อิชิยะ Ishiya บรษิัทช็อกโกแลตของทองถิ่น ผลิตภัณฑท่ีขึ้นช่ือของบริษัท คือ คุกกี ้
Shiroi Koibio ของฝากที่นิยมของฮอกไกโด (คุกกี้เนยสอดไสช็อกโกแลตขาว) ภายใน
บริเวณสวนสนุกประกอบดวย รานคา รานกาแฟ รานอาหาร และพิพิธภัณฑโรงงาน
ช็อกโกแลตพรอมจําหนายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผูเขาชมสามารถสังเกต
กระบวนการผลิตคุกกี้ หรือเขารวมกิจกรรมเวริคชอปทําคุกกีด้วยตนเอง นอกจากน้ียังมี
สนาม Shiroi Koibito Park สนามฟุตบอลท่ีเคยเปนสถานท่ีแขงขันฟุตบอลทองถิ่น J-
League อีกดวย และในชวงหนาหนาวน้ันท่ีโรงงานแหงน้ีจะมกีารเปดไฟ Illumination 
ดวยตกึเปนอาคารสไตลยุโรปจึงทําใหบรรยากาศน้ันเหมือนหลุดไปเดินอยูในเมืองโรแมน
ติคของยุโรปเลยก็วาได 

  รานคา Duty Free ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน 
เคร่ืองสําอางค โฟมลางหนา วิตามนิตางๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MITSUI OUTLET   มิตชุย เอาทเล็ท เปนแหลงชอปปم�งท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด 
มีสินคาแบรนดตางๆ จาํหนายเส้ือผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเป�า รองเทา และมี
รานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
อิสระอาหารกลางค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู ไดเวลาอันสมควรนําทานสู โรงแรมที่พัก 

พักที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเทา 

DAY5 

สนามบินชิโตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                             
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
11.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน Air Asia X เท่ียวบินที ่XJ620 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

18.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมกับความประทับใจ 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หอง

ละ 
2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เทศการปใหม 2563 

27 – 31 ธันวาคม 62 39,999 39,999 39,999 9,000 - 



 

 

28 ธ.ค. – 01 มกราคม 
62 

41,999 41,999 41,999 9,000 - 

29 ธ.ค. – 02 มกราคม 
62 

41,999 41,999 41,999 9,000 - 

30 ธ.ค. – 03 มกราคม 
62 

37,999 37,999 37,999 9,000 - 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น ไม
จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    



 

 

  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามที่ตาราง 
  อัตราคาบรกิารระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ   
  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดั 
  จํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรรมธรรม)  



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

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

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

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

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  



 

 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 



 

 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 



 

 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 



 

 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 
 


