
 

 

รหัสทัวร GS2000259 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด วินเทอร สก ี6 วัน 4 คืน (XW) 
น้ําตกกิงกะ | สวนสัตว อาซาฮิกาวา | ลานสกี Shilisai no 
คลองโอตารุ | โรงงานช็อคโกแลต | ชอปปم�ง Aeon Mall 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บินดวยสายการบิน นกสกูต (XW) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 



 

 

XW146 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 04.00-12.15 
XW145 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.55-20.35 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดนํ้าหนักไม
เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ 
23.59  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 5-6 สายการบิน 
NOK SCOOT โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง  

 
DAY 2  
 สนามบินชิโตเสะ – SOUNKYO SNOW  FESTIVAL   
 (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น !!และอาบนํ้าแร ออนเซ็น !!)                                                          
04.00 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดย

สายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินที ่XW146   
 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง**          

ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับดุลพินิจของ
เจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

 
12.15  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่สนามบิน 
         นําทานเดินทางสูเมือง โซอุนเคียว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 



 

 

        SOUNKYO SNOW  FESTIVAL เทศกาลนํ้าแข็งโซอุนเคียว  เปนเทศกาลที่จัดขึ้น
เปนประจําทุกปที่โซอุนเคียวอนเซ็น (Sounkyo Onsen) ซึ่งตั้งอยูบริเวณเชิงหุบเขา
โซอุนเคียว (Sounkyo Gorge) เปนที่โดงดังดวยวิวนํ้าตกและหนาผาสูงชันถึง 24 
กิโลเมตรใจกลางเกาะฮอกไกโด ในชวงกลางวันแนะนําใหไปเดินเลนชมอนุสาวรีย
นํ้าแข็งขนาดยักษ โดมนํ้าแข็ง และอุโมงคนํ้าแข็งความยาว 100 เมตรที่บริเวณลาน
นํ้าแข็งกันกอน  และเมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟไลทหลากสีสัน สวยงาม
เปนที่นาสนใจแกนักทองเที่ยว หากมองจากจุดชมวิวจะเห็นภาพทิวทัศนสวยงาม 

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม ขาปูยักษบุฟเฟ�ต 
พักที่       SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเทา   
จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมีความ
เชื่อวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สวยงาม และ
ชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 



 

 

DAY 3 
 นํ้าตก กิงกะ  – ลองเรือตัดน้ําแข็ง เมืองมอมเบ็ทสึ – หมูบานราเมง  
 – สวนสัตวอาซาฮิยามา                                                                                             
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 GINKA WATERFALL นํ้าตกกิงกะ เปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติไดเซ็ตสึซัน ในโซอุน

เกียว อําเภอคามิคาวะ ฮอกไกโด ถือเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามของฮอก
ไกโด  มีหนาผาจํานวนมากทอดยาวเรียงกันกวา 25 กม. ตั้งอยูเลียบแมนํ้าอิชิการิ  
และบริเวณน้ีมีน้ําตกสวยงามอีกหลายแหงนับไมถวน   กิงกะ หมายถึง "ทางชางเผือก"
นํ ้าตกกิงกะที ่ไหลลงมาอยางสวยงามสมบูรณแบบ  เปนความประทับใจใหกับ
นักทองเที่ยวผูมาเยือน 

 
 ICEBREAKER GARINKOนําทานสู  เมืองมอมเบ็ตสึ สัมผัสลองเรือตัดนํ ้าแข็งถือเปน

กิจกรรมฮอตฮิตที่เปนเปนไฮไลทหน่ึงของเมืองมอนเบ็ทสึ (Monbetsu) เลยก็วาได
และเรียกไดวาเปนประสบการณที่นาสนใจ สําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาฮอกไกโด
ชวงหนาหนาวตองไดมาเยือนกันสักครั้ง   ชมความสวยงามบรรยาศ ฤดูหนาว  ชม
ความสวยงามของ วิว ทิวทัศนที่สวยงาม เรือ Garinko จะวิ่งตัดทะเลนํ้าแข็งออกไป



 

 

นอกชายฝم�งทะเล นํานักทองเที่ยวไปชมกอนนํ้าแข็ง ที่เปนที่นิยมของเมืองมอนเบ็ทสึ
อยางในปจจุบัน ***กรณีเรือตัดน้ําแข็งลองไมได คืนเงิน2,500เยน*** 

 
RAMEN VILLAGE หมูบานราเม็ง หมูบานช่ือดังของเกาะฮอกไกโด นับยอนหลังไปตั้งแตสมัย

ตนโชวะ   ซึ่งชวงเวลาน้ันเปนชวงเวลาที่ถือกําเนิด  ราเม็งขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการ
ผสมผสานบะหมี ่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเข าด วยกัน และตอมาหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเสร็จสิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา ก็ไดถือกําเนิดขึ้นจาก
ความคิดสรางสรรคตางๆ เขาไวดวยกัน อาทิเชน วิธีการคงความรอนของนํ้าซุปใหอยู
ไดนานขึ ้นโดยเคลือบผิวนํ ้าซุปดวยนํ ้ามันหมู หรือจะเปนนํ ้าซุปซีอิ ๊วที ่เคี ่ยวจาก
กระดูกหมูและนํ้าสตอคซีฟู �ด ปลาซารดีนแหง หรือ “นิโบะชิ” และเสนบะหมี่ที ่มี
สวนผสมของนํ้านอยกวาปกติและดวยความโดงดังและมีเอกลักษณของราเมน เมือง
อาซาฮิกาวาแหงน้ีเปนที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ�น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานราเม็งในพิพิธภัณฑราเม็ง COUPON ทานละ 
1,000 เยน 

 
ASAHIYAMA ZOO สวนสัตวอาซาฮิยามา ซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ�น ซึ่งในแตละ

ปจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ ที่ไมไดถูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นใน
สวนสัตวทั ่ว ๆ ไปถึงกวาปละ 3 ลาน00คนจากทั่วโลก โดยสวนสัตวแหงนี ้ไดมี
แนวความคิดที่วา สัตวตางๆ ควรที่จะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ดีและเปนไปตาม
ธรรมชาติของสัตวน้ันๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของสัตว
แตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั ้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ ต างๆ รวมถึง
ครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู 

 



 

 

 
 
AEON MALL ASAHIKAWA   อิออนมอล  เปนแหลงชอปปم�งที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรก

ของฮอกไกโด มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเสื ้อผาผู หญิง ผู ชาย เด็ก กระเป�า 
รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่       ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเทา   
 
DAY 4 
 ลานสก ีShikisai no – เมืองซัปโปโร-ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
BIEIนําทานเดินทางสู เมืองบิเอะนับวาเปนเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ที่เล็ก

แคขนาดแตคุณภาพโดยเมืองแหงนี้มีภูมิทัศนทางธรรมชาติที่งดงาม รายลอมไปดวย
ภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ ดวยความที่เปนเมืองขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไม
สะดวกเทียบเทาเมืองใหญๆแตก็ถือวามีครบครันทุกสิ่งแบบมาตรฐาน 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHIKISAI NO SNOW LAND  ลานสกชิีคิไซ พาโนรามา ที่รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย 

เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไมรวมคา
กิจกรรมและอุปกรณสก)ี 
กิจกรรม และคาใชจายคราวๆ Snowmobile: เริ่มตน 10,000 เยนตอคน / Snow 
Raft: 1,000 เยนตอคน Banana Boat: 1,000 เยนตอคน Sled: 500 เยนตอคน 
Tube: 500 เยนตอคน 

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 



 

 

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY   โรงงานช็อกโกแลต ที่หมูบานอิชิยะ ซึ่งเปนแหลง
ผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตตางๆและ
ที่พลาดไมไดเลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก(Shiroi Koibito) ซึ่งเปนช็อกโกแลตที่
ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถายรูปเปนที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่
ตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม สไตลยุโรป นอกจากน้ีทานจะไดเลือกซื้อช็อคโกแลตที่
หาซื้อที่ไหนไมได และทานก็ยังจะไดชมประวัตคิวามเปนมาของโรงงาน (ไมรวมคาเขา
สวนการผลิต) 

 
 จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ 

รานคาปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 
อิสระอาหาคํ่าเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
 
 

 
 

 



 

 

** ในชวงเทศกาลหิมะ เฉพาะพีเรียดวันที่ 01-06 / 08-13 กุมภาพันธ 2563  
พาทุกทานเดินเที่ยวงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL ที่สวนโอโดร*ิ* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักที่       MYSTAYS , SAPPORO  SUSUKINO หรือเทียบเทา 
 
DAY 5 
 ศาลเจาฮอคไกโด-  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑเครื่องแกว – พิพิธภัณฑกลองดนตรี                                                                   
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 

 



 

 

  
HOKKAIDO SHRINE เดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด เดิมช่ือ ศาลเจาซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให

สมกับความยิ่งใหญของเกาะฮอกไกโด ศาลเจาชินโตนี้คอยปกปกษรักษา ใหชนชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนานเกาแกนับพันป
ดังเชนภูมิภาคคันโต แตที่นี่ก็เปนที่สาหรับใหคนทองถิ่นไดกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู 
ณ ศาลเจาแหงน้ี เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจสืบไป 

 

 
OTARU นําทานสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของ

เมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง 
คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมือง
โอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู บรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช
สําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการ
ถมคลองครึ ่งหนึ ่งเพื ่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ ่งหนึ ่งไวเปนสถานที่
ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 
เมตร 

OTARU



 

 

นําทานชม พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทําให
เครื่องแกวที่ออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกตางกัน จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงาม
มากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบนั อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลอง
ดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึกหรือเปนของฝากใหคนรักไดอีกดวย 

 

 
TANUKIKOJI OLD TOWN ยานเกา ทานุกิโคจิ เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนน
คนเดินที่ มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้ง
เรียงรายอยูกวา 200 รานคาตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวางสถานี 
Subway Odori และ Susukin 
อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่าเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

พักที่  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

DAY6 
 ตลาดปลาโจไก - สนามบินชิโตเสะ  - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                             
เชา บริการอาหารเชา ณ. หองอาหารของโรงแรม 
JOKAI   MARKET   ตลาดปลาโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา80 ราน เรียง

รายตลอดบล็อก เปนหนึ่งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหาร
ทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล 
ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และ มันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นที่
ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 

เที่ยง  เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 หลังจากน้ันเดินทางเขาสูสนามบินนานาชาติชิโตเสะ  
14.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

NOK SCOOT เท่ียวบินที ่XW145  
** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง 

20.35 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับ
ความประทับใจ 
****************************************************************** 

 
 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) 
กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก 
ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ 2563 
01 – 06 กุมภาพันธ 63 37,999 37,999 37,999 12,500 27,000 
08 – 13 กุมภาพันธ 63 37,999 37,999 37,999 12,500 27,000 
15 – 20 กุมภาพันธ 63 30,999 30,999 30,999 9,500 20,000 
22 – 27 กุมภาพันธ 63 30,999 30,999 30,999 9,500 20,000 

วันเดินทางเดือนมีนาคม 2563 
29 ก.พ. – 5 มี.ค.63 30,999 30,999 30,999 9,500 20,000 
07 – 12 มีนาคม 63 30,999 30,999 30,999 9,500 20,000 
09 – 14 มีนาคม 63 30,999 30,999 30,999 9,500 20,000 
14 – 19 มีนาคม 63 30,999 30,999 30,999 9,500 20,000 
21 – 26 มีนาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,500 20,000 

 
** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอน
เดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอนิ ** 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 
 



 

 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  

อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ โดยลูกคาตองเดินทาง
ทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออกเพ่ือเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง

เด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท 
 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษีนํ ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราคาบริการระบ ุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน NOK SCOOT 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 
ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งน้ีเจาหนาที่
จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

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

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

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

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทาํ
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

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

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก 
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 
ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 



 

 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร 
, ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆ
ทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื ่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื ่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินนํ ้าใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื ่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 



 

 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหนึ ่งที ่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงนิคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื ่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ



 

 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกนั 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกัน
ใหมากที่สุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


