
 

 

รหสัทวัร GS1904024 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด Super Sweet 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ทะเลสาบโทยะ –  KIRORO สกรีีสอรท  – อิออนมอล   
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑเครื่องแกว – พิพิธภณัฑกลองดนตรี 
โอตารุ - อควาเรียม - ดิวต้ีฟรี - โรงงานช็อกโกแลต 
มติชุย เอาทเล็ท - ทาํเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด 
ศาลเจาฮอคไกโด - ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย 
ยานเกา ทานุกิโคจิ - NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWWER 

 
 
 
 



 

 

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

**โหลดกระเป�าสมัภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 
ก.ก. ** 
 
DAY 1 
กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ (ฮอกไกโด)                                                                   
21.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และ หวัหนาทวัรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

23.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตชิิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการ
บิน Air Asia X เที่ยวบินที ่XJ620   

 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ช่ัวโมง**          
ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจบั ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดาน
ตรวจคนเขาเมือง 

 
 
 
DAY 2  
สนามบนิชิโตเสะ– ทะเลสาบโทยะ –  KIRORO สกีรสีอรท  – อิออนมอล                                   
08.40  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพธิีการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 



 

 

 
 
TOYA LAKE ทะเลสาบโทยะ เปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 

กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ซึ่งเกิดจากการระเบิดตวัของภูเขาไฟเมือ่หลายแสนป
มาแลว ซึง่ทะเลสาบที่เกิดจากระเบิดคร้ังน้ันไดแก ทะเลสาบชิค็อทสึ (LAKE SHIKOTSU) 
ทะเลสาบคัททะระ (LAKE KATTARA) ทะเลสาบฮงัเงต็สึ (LAKE HANGETSU) และ
ทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบที่เกิดขึ้นน้ัน ทะเลสาบโทยะ ถอืวาเปนทะเลสาบทีม่ี
ธรรมชาติที่สวยงามมากกวาแหงอ่ืนดวยมีภูเขาไฟอยูกลางทะเลสาบ รอบบริเวณทะเลสาบโท
ยะมแีหลงอาบน้ําแรช้ันดีใหไดแชกันอีกดวย และทะเลสาบแหงน้ีมคีวามพิเศษตรงที่น้ําจะไม
แข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนารอน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ปم�นจักรยาน 
หรือลองเรือชมทิวทศันอันงดงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
  
KIRORO RESORT คิโรโระ รสีอรต เปนสกีรีสอรตที่ใกลเมืองซัปโปโรที่สุด ภายในประกอบดวย

โรงแรมในเครือ สตารวูด โฮเต็ล แอนด รีสอรต 2 แหง ไดแก เดอะ คิโรโระ ทริบิวท พอรตโฟ
ลิโอ (The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel) โรงแรมหรูภายใตแบรนด “ทริบิวท 
พอรตโฟลิโอ” แหงแรกในเอเชียแปซิฟก และ เชอราตัน ฮอกไกโด คิโรโระ รีสอรต 
(Sheraton Hokkaido Kiroro Resort) โรงแรมระดับหาดาวที่อยูติดลานสก ีที่เปนลาสกี
ไดรับความนิยมแกนักทองเที่ยวที่เดินมาเยือนฮอกไกโด คิโรโระ เปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนที่
รูจักของชาวไทยเปนอยางดี หลังจากที่ถกูเลือกเปนโลเคช่ันหลัก ถายทาํหนังเร่ือง “แฟนเดย 



 

 

แฟนกันแควันเดียว” ที่โดงดังและเปนที่ช่ืนชอบของคนที่เดินทางมาทองเที่ยว ที่จะตองอยาก
ลับมาเยือน คโิรโระอีกคร้ัง (ไมรวมคาขึ้นกอนโดลา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AEON MALL   อิออน มอลล   เปนหางสรรพสินคาที่นิยมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ภายในตกแตง

ในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา150 รานจาํหนายสินคาแฟช่ัน 
อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียงัมีรานเสื้อผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI 
, 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอร
มารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึง่บางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจาํหนายอาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร
  

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่       SUPER HOTEL  , OTARU หรือเทียบเทา   
 
DAY 3 
คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑเครื่องแกว – พิพิธภณัฑกลองดนตรี –โอตารุ อควาเรียม 
-ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาทเลท็                                                                     
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

  
 
 
OTARU นําทานสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมอืงทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตัง้อยู

บนที่ลาดตํา่ของภูเขาเทง็งุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวทีม่ีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอ
ตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณ
โดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสราง
เมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพือ่ใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามา
เก็บไวที่โกดัง แตภายหลงัไดเลิกใชและมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว
เหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานทีท่องเที่ยว มกีารสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดิน
เทากวางประมาณ 2 เมตร 
นําทานชม พิพิธภณัฑเครื่องแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จงึทาํใหเคร่ือง
แกวที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกตางกัน จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึง่มี
อายุเกอืบรอยป ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายทีถ่กูสะสมมา
จากอดีตจนถึงปจจุบัน อีกทัง้ยงัสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมา
เปนที่ระลกึหรอืเปนของฝากใหคนรักไดอกีดวย 



 

 

 
OTARU AQUARIUM พิพิธภณัทสัตวน้ําโอตารุ เปนอควาเร่ียมที่ใหญที่สุดของเกาะฮอกไกโด และ

เปนหน่ึงในอควาเร่ียมที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�นดวย สรางขึ้นต้ังแตป 1974 ต้ังอยูใกลกบัชายฝم�ง
ทะเลของเมอืงโอตารุ ทําใหมบีรรยากาศริมทะเลและทวิทศันที่สวยงาม อยูหางจากตัวเมอืง
โอตารุประมาณ 6 กิโลเมตร หรือ 25 นาทีโดยรถบัสเทาน้ัน ภายในมีการจดัแสดงสตัวน้ํา
ตางๆมากถึง 5 พันตัวจาก 250 สายพันธ โดยเนนไปที่สัตวทองถิ่นของฮอกไกโดและแถบขัว้
โลก รวมทัง้การแสดงของสัตวตางๆเชน ปลาโลมา และแมวน้ํา นอกจากน้ีก็ยงัมีสวนสนุก
ต้ังอยูติดกันดวย 
ไฮไลทของสวนสัตวน้ําโอตารุจึงเปนสัตวที่จดัแสดงอยู ซึ่งสวนใหญจะหาชมไดยากเพราะเปน
ทั้งสตัวทองถิ่นและสัตวขัว้โลก เชน สงิโตทะเล, Walruses, แมวน้ํา, โลมาชายฝم�งสายพนัธ
ญี่ปุ�น และเพนกวินอีกหลายสายพันธ ทีม่กีารจัดแสดงแบบโอเพนในลักษณะเรียนแบบถิ่นที่
อยูตามธรรมชาติใกลกบัชายฝم�งทะเล จนบางคร้ังจะมีจะสามารถมองเห็น แมวน้ําและ
สิงโตทะเลตามธรรมชาติขึ้นฝم�งมานอนอาบแดดตามโขดหินไดดวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพิเศษ บุฟเฟ�ตขาปูยักษ3ชนิดอิ่มไมอัน้ 
 
 
 



 

 

 
 
ISHIYA CHOCOLATE FACTORY   โรงงานช็อกโกแลต ทีห่มูบานอิชิยะ ซึ่งเปนแหลงผลติ

ช็อกโกแลตทีม่ีช่ือเสียงที่สดุของญีปุ่�น ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตตางๆและที่พลาด
ไมไดเลยคือ ช็อกโกแลตสขีาวแดคนรัก(Shiroi Koibito) ซึง่เปนช็อกโกแลตที่ขึน้ช่ือทีส่ดุของ
ที่น่ีเลยทีเดียว หรือเดินถายรูปเปนที่ระลกึกับบรรยากาศโดยรอบทีต่กแตงดวยสวนดอกไม
สวยงาม สไตลยุโรป นอกจากน้ีทานจะไดเลือกซื้อช็อคโกแลตทีห่าซื้อที่ไหนไมได และทานกย็ัง
จะไดชมประวติัความเปนมาของโรงงาน (ไมรวมคาเขาสวนการผลิต) 

 



 

 

MITSUI OUTLET   มิตชุย เอาทเล็ท เปนแหลงชอปปم�งทีม่ีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มี
สินคาแบรนดตางๆ จําหนายเสื้อผาผูหญงิ ผูชาย เด็ก กระเป�า รองเทา และมีรานอาหารใหเลือก
มากมายอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
 จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีที่ รานคา

ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 
คํ่า                อิสระอาหารคํ่าเพ่ือสะดวกแกการเดนิทางทองเที่ยว 
 
พักที่  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเทา 
 
 
DAY 4 
ทําเนียบรฐับาลเกาฮอกไกโด –ศาลเจาฮอคไกโด- ตลาดปลาโจไก – อทุยานโมอาย 
-ยานเกา ทานุกิโคจ-ิ NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWWER  
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

 
-ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เร่ิมกอสรางเมื่อ
ป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐที่ทาํ
มาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแตความ
งดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมือ่ป พ.ศ. 2454 แตดวย



 

 

ความสวยงามของสถาปตยกรรมทีห่ลงเหลืออยูไมกีแ่หง จงึไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
สมบัติทางวัฒนธรรมสาํคญัของชาติเมื่อปพ.ศ. 2512 

HOKKAIDO SHRINE เดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด เดิมช่ือ ศาลเจาซัปโปโร เปล่ียนเพือ่ใหสมกับ
ความยิ่งใหญของเกาะฮอกไกโด ศาลเจาชินโตน้ีคอยปกปกษรักษา ใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมี
ความสงบสุขถงึแมจะไมไดมปีระวติัศาสตรอันยาวนานเกาแกนับพันปดังเชนภมูิภาคคันโต แต
ที่น่ีก็เปนที่สาหรับใหคนทองถิ่นไดกราบไหวสิง่ศักด์ิสิทธิ์ที่อยู ณ ศาลเจาแหงน้ี เพื่อเปนขวัญ
และกาํลังใจสืบไป 

 
 จากน้ันนําทานสู ตลาดปลาโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา80 ราน เรียงราย

ตลอดบล็อก เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปน
สวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ผลผลติอื่นๆใน
ทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และ มันฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นทีข่ึ้นช่ือคอื อาหารทะเล
สดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 
 



 

 

 
MOAI STATUE จากน้ันนําทานชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกช่ือดังของ

โลก กอสรางต้ังแต   
 ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต ออกแบบรูปรางต้ังใหอยูในภูเขา

ของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิดโครงสรางจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ 
องคพระมีช่ือวา อะตามะ ไดบุตสึ เปดใหเขาชมอยางเปน ทางการ เมือ่วันที่ 17 ก.ค. 2559 
ที่ผานมา  

 



 

 

อุทยานโมอาย มีพื้นทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่บรรจุอัฐิและ
รองรับได 70,000 กลุม (ชาวญีปุ่�นไมมกีารฝงศพ ใชการเผา และจะซือ้ทีดิ่นใวเก็บ"อัฐ"ิเก็บ
แบบทัง้ตระกูลรวมไว) โมอายแหงญีปุ่�น เปนช่ือที่ผูคนเรียกขาน เปนหน่ึงในสุสานที่ใหญทีส่ดุ
ในฮอกไกโด  (ทางสถานที่เก็บคาบริจาคเพื่อใชทํานุบํารุงสถานที่ 300 เยน โดยสมาชิก
บริจาคดวยตัวเองหนาทางเขา) 
-อาคารเจอารทาวเวอร (JR Tower) เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ต้ังอยูติดกบัสถานีเจอาร 
ซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG 
CAMERA จาํหนายกลองดิจติอล , เคร่ืองใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส , ราน100 เยน , ราน 
UNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน , ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เคร่ืองสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิต้ังอยูที่ช้ัน 38 เรียกวา T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดับความสูง 160 เมตร จงึมองเหน็ทิวทศันเหนือเมอืงซัปโปโรไดกวางไกล
สวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทวีีทาวเวอรต้ังอยูกลางสวนโอ
โดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จดุกลางเมอืงติด ๆ กันมตึีก ESTA 
ซึ่งที่ช้ัน 10 เปนศูนยรวมรานราเมน ซึง่มีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอก
ราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมต๋ัวขึ้น จดุชมวิวราคาประมาณ (700-1000 เยน)  

 
-ยานเกา ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนนคนเดินที ่
มีหลงัคามุงบัว 



 

 

แดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาต้ังเรียงรายอยูกวา 200 รานคาต้ัง
ขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวางสถานี Subway Odori และ Susukin 

NORIA FERRIS WHEEL ชิงชาสวรรคยักษ  ต้ังอยูบนช้ัน 7 ของหางสรรพสินคา Norbesa 
ภายในเมอืงซปัโปโร (Sapporo) ที่น่ีถือไดวาเปนอีกหน่ึงจดุชมวิวทีส่วยที่สุดของเมืองซัปโป
โร โดยเฉพาะอยางยิ่งวิวทิวทัศนของเมอืงยามค่ําคืนน่ีหากอยากชมแลวตองมาที่น่ีใหได โดย
ชิงชายักษแหงน้ีจะมีเสนผานศูนยกลาง 45.5 เมตร ความสงูรวมอาคาร 78 เมตร มีกระเชา
น่ังทัง้หมด 32 ตัว วนแตละรอบใชเวลา 10 นาที สามารถเห็นววิตัวเมืองซัปโปโรที่สวยงาม
ทั้งหมด ตอนกลางคืนตวัชิงชาเองก็จะมกีารประดบัประดาดวยแสงไฟหลากสีสัน บอกเลยวา
ถายรูปน่ีทัง้สวยและอินด้ีแบบสุดๆ 
 
อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่าเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

พักที่  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเทา 
 
 
DAY5 
สนามบนิชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                             
เชา บริการอาหารเชา (อาหารกลอง) 
09.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air 

Asia X เที่ยวบินที่ XJ621  
** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ช่ัวโมง 

15.10 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกบัความ
ประทบัใจ 

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

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร , ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาของบรษัิท ทุกครัง้กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวรทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน เมษายน 2563 
01-05 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

05-09 เมษายน 63 30,999 30,999 30,999 7,500 20,900 

08-12 เมษายน 63 30,999 30,999 30,999 7,500 20,900 

12-16 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 7,500 27,900 

19-23 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

22-26 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

29 เม.ย.-03 พ.ค. 63 30,999 30,999 30,999 7,500 20,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเดก็อายุไมถงึ 2 
ป ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม
และความพงึพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอน
เดินทางทกุทาน ทีส่นามบิน ในวันเช็คอนิ ** 

 
** ราคาเดก็อายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทางบรษัิทไมมีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกันใดๆทั้งสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศญีปุ่�น  
ไมจําเปนตองย่ืนขอวซีา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครัง้ ** 
 



 

 

** อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยและตางชาต ิโดยลูกคาตองเดินทาง
ทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออกเพ่ือเดนิทางทองเที่ยวดวยตนเอง
เด็ดขาด ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณขีอเอกสารย่ืนวซีา 1,500 บาท 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยดั (Economy Class) 
รวมถงึคาภาษี  สนามบินและคาภาษีน้ํามันทกุแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาตดิตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามทีต่ารางอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให
โหลดกระเป�าสมัภาระ ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้
เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจาํกดัจํานวนช้ิน แตทัง้น้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

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

รดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมทีพ่ัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถงึประโยชนของลกูคาเปนสาํคญั 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสดุทานละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทปิพนักงานขบัรถ หวัหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป 

ตอ ลกูคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทกุทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สาย
การบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

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

และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 2 วนั ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยงัไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่
กําหนด และหากทานมคีวามประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทาํจองเขามา
ใหม น่ันหมายถึงวา กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจาํนวนจํากดั  

  กรณีลกูคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืน
คาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการทีชํ่าระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระ
มาแลวทัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบ และ คืนคาทวัรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เชน สถานทตูปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมอืง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา



 

 

สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้น้ี
ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจาํนวน
คร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 
เงื่อนไขสําคญัอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมขีึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทานยนิดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทกุทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งน้ี กอนคอน
เฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพเิศษทกุคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

  กรณีทีท่านตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทวัร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาตดิตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาทีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายใน
ที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภมูิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคญัเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึสนามบินเพื่อเช็คอินกอน
เคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

  กรณีทีท่านเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสตัว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อใหทางบริษทั
ประสานงานกับสายการบินเพือ่จัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึน้กับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกบั
เจาหนาที่ใหทราบ 



 

 

  กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มรีายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผดิชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดาํเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษทัเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนดัหมายและ
เตรียมตวัการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วนั กอนออกเดินทาง 

  อัตราทวัรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จาํเปนจะตองไป และ กลับ ตามกาํหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาทีไ่มรูจกักันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมอีายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลบั  
  การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏบัิติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการ

จะตองหวงัสินน้ําใจเลก็ๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพือ่
มอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดหูนาวในตางประเทศ มีขอควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมดืแลว 
สถานทีท่องเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหมิะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหมิะได แวนกันแดดควร เมื่อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมอืง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคาํนึงถึงประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ หากกรณีที่
จําเปนจะตองมคีาใชจายเพิม่ ทางบริษทัจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจงึขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานทีท่องเที่ยวใดที่ไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคนืคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถกูเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาทัง้หมดแลว 

- กรณีทีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมอืง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายทีจ่ะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทวัรทีท่านชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 



 

 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมอืง ตรวจพบ หนังสอื
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มหีนาใดหนา
หน่ึงหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 
เปนตน ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสือเดินทางของ
ทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวง
การตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอม
กับแจงมาทีบ่ริษัทเร็วที่สดุ เพือ่ยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสง
เอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยงัไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมี
คาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึง่โดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สดุใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัหองพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพกัของแตละ
โรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละ
แบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีทีท่านไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทัง้สิ้น 

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  

- มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจดั ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทัง้สิ้นแทนบริษทัผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยดุงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
สิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลมืสิ่งของไว
ที่โรงแรมและจาํเปนตองสงมายงัจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  



 

 

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดสาํรอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงนิคาทัวรใหกับทางบรษัิทฯแลวทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 

 


