
 

HOKKAIDO SNOW BELL 5D 3N 

โดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ส ัน่ระฆงักลางหมิะที ่คโิรโระรสีอรท์ นอนกลางเมอืง 2 คนื 

หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ Aeon Mall คลองโอตารุ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ 

ตลาดปลาโจไก หอนาฬกิาซปัโปโร เนนิเขาพระพุทธเจา้ ทานุกโิคจ ิ

ฟร ี! น ัง่ชงิชา้ชมเมอืงซปัโปโร 

พเิศษ !! บุฟเฟ่ตช์าบ ู+ ขาปูยกัษไ์มอ่ ัน้ 



 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้)  

และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัทีห่นึง่  กรุงเทพฯ – สนามบนิชโิตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                   

23.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air 

Asia X โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเสะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ – หมูบ่า้นราเมง – ออิอน มอลล ์

02.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดย

สายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ620  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชัว่โมง**          

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

10.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลัง

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ณ จุดพกัรถ 

น าท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า ซึง่ไดร้ับความนยิมมากทีสุ่ดในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปี

จะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ทีไ่ม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบทีท่่านเคยเห็นใน

สวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ลา้น00คนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ไดม้ี

แนวความคดิที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่ีและเป็นไปตาม

ธรรมชาตขิองสัตวนั์น้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดสั้มผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ทีแ่ทจ้รงิของสัตว์

แตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ รวมถงึครอบครัว

ลงิอลุังอตุังแสนรู ้

น าท่านสู่ หมู่บา้นราเม็ง หมู่บา้นชือ่ดังของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลังไปตัง้แต่สมัย

ตน้โชวะ   ซึง่ชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีถ่อืก าเนดิ  ราเม็งขึน้ ณ เมอืงซัปโปโรโดยการ

ผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขา้ดว้ยกัน และต่อมาหลัง

สงครามโลกครัง้ที ่2 ไดเ้สร็จสิน้ลงราเมนของเมอืงอาซาฮกิาว่า ก็ไดถ้อืก าเนดิขึน้จาก

ความคดิสรา้งสรรคต์่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทเิช่น วธิกีารคงความรอ้นของน ้าซุปใหอ้ยู่

ไดน้านขึ้นโดยเคลือบผิวน ้ าซุปดว้ยน ้ ามันหมู หรือจะเป็นน ้ าซุปซีอิ๊ วที่เคี่ยวจาก

กระดูกหมูและน ้าสต๊อคซีฟู้ ด ปลาซาร์ดีนแหง้ หรือ “นิโบะช”ิ และเสน้บะหมี่ที่มี

XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซโิตเสะ) 02.10-10.40 

XJ621 CTS(ซโิตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.55-18.00 



 

สว่นผสมของน ้านอ้ยกวา่ปกตแิละดว้ยความโดง่ดังและมเีอกลักษณ์ของราเมน เมอืงอา

ซาฮกิาวา่แหง่นี้เป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวญีปุ่่ น 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นราเม็งในพพิธิภณัฑร์าเม็ง COUPON ทา่นละ 1,000 

เยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หา้ง AEON MALL อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัที ่ART HOTEL , ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีส่าม ลานสก ีShikisai no–คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ – พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร ี–ดวิตีฟ้ร ี- โรงงานช็อกโกแลต – ท าเนยีบรฐับาลหลงัเกา่ – ช๊อปป๊ิงถนน

ทานุโคจ ิ- น ัง่ชงิชา้สวรรคช์มววิเมอืงซปัโปโร                                                                                                                                                                                               

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบเิอะ นับว่าเป็นเมอืงขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ที่

เล็กแค่ขนาดแต่คุณภาพโดยเมอืงแห่งนี้มภีูมทิัศน์ทางธรรมชาตทิีง่ดงาม รายลอ้มไป

ดว้ยภูเขาและทุ่งนาอันกวา้งใหญ่ ดว้ยความทีเ่ป็นเมอืงขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะ

ไม่สะดวกเทยีบเท่าเมอืงใหญ่ๆแตก่็ถอืวา่มคีรบครันทุกสิง่แบบมาตรฐาน  

น าท่านสู ่SHIKISAI NO SNOW LAND  ลานสกชีคิไิซ พาโนราม่า ทีร่วมกจิกรรม

ทางสก ีหลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออสิระกับการถ่ายรูป ววิสวยๆ แสนโร

แมนตคิ (ไม่รวมคา่กจิกรรมและอปุกรณ์สก)ี 

กจิกรรม และค่าใชจ้่ายคร่าวๆ Snowmobile: เริม่ตน้ 10,000 เยนต่อคน / 

Snow Raft: 1,000 เยนต่อคน Banana Boat: 1,000 เยนต่อคน Sled: 500 

เยนตอ่คน Tube: 500 เยนตอ่คน 

เทีย่ง    เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านสู่ เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของ

เมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง 

คลองโอตารุ หรือ โอตารุอนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง

โอตารุ โดยมโีกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศ



 

สุดแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช ้

ส าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีาร

ถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถานที่

ท่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบต่างๆ จงึท าให ้

เครือ่งแกว้ทีอ่อกมามรีูปแบบและสทีีแ่ตกตา่งกัน จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร ีซึง่มีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงาม

มากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่อง

ดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

น าท่านเขา้ชม  โรงงานช็อกโกแลต ทีห่มู่บา้นอชิยิะ ซึง่เป็นแหลง่ผลติช็อกโกแลตทีม่ี

ชือ่เสยีงทีสุ่ดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลอืกซือ้ช็อกโกแลตต่างๆและทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลย

คอื ช็อกโกแลตสขีาวแด่คนรัก(Shiroi Koibito) ซึง่เป็นช็อกโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีสุ่ดของ

ที่นี่เลยทีเดียว หรือเดนิถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งดว้ยสวน

ดอกไมส้วยงาม สไตลย์ุโรป นอกจากนี้ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หน

ไม่ได ้และท่านก็ยังจะไดช้มประวัตคิวามเป็นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเขา้ส่วนการ

ผลติ) พเิศษ พาท่านเยีย่มชม รา้นคา้ของสโมสร Consadole Sapporo ตน้สังกัด

ของ เมสซี ่เจ ชนาธปิ สรงกระสนิธ ์นักเตะขวัญใจมหาชนชาวไทย 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ 

รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

น าท่านสู่ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร

สไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซิ

โรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้

ไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น

สมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงย่านเก่าทานุกโิคจ ิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที่ มี

หลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กวา่ 

200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ 

Susukin 

น าท่านชม ชงิชา้สวรรคย์กัษ ์ ต ัง้อยูบ่นช ัน้ 7 ของหา้งสรรพสนิคา้ Norbesa ภายใน

เมอืงซัปโปโร (Sapporo) ทีน่ี่ถอืไดว้่าเป็นอกีหนึ่งจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเมอืงซัปโป

โร โดยเฉพาะอย่างยิง่ววิทวิทัศน์ของเมอืงยามค ่าคนืนี่หากอยากชมแลว้ตอ้งมาทีน่ี่ให ้

ได ้โดยชงิชา้ยักษ์แห่งนี้จะมีเสน้ผ่านศูนย์กลาง 45.5 เมตร ความสูงรวมอาคาร 78 

เมตร มกีระเชา้น่ังทัง้หมด 32 ตัว วนแตล่ะรอบใชเ้วลา 10 นาท ีสามารถเห็นววิตัวเมอืง

ซัปโปโรทีส่วยงามทัง้หมด ตอนกลางคนืตัวชงิชา้เองก็จะมกีารประดับประดาดว้ยแสง

ไฟหลากสสัีน บอกเลยวา่ถ่ายรูปนี่ทัง้สวยและอนิดีแ้บบสดุๆ 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  พเิศษ บุฟเฟ่ตช์าบู+บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษอ์ ิม่ไม่

อ ัน้ 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัทีส่ ี ่ คโิรโระ รสีอรท์ – ตลาดปลาโจไก - อุทยานโมอาย – พระใหญอ่ะตามะ ไดบุตส ึ

– หอนาฬกิาซปัโปโร – สวนโอโดร ิ– มติซุย เอา้ทเ์ลต 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ. หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESORT ตั ้งอยู่

ท่ามกลางขนุเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะแสนนุ่ม ใหท้่านสนุกสนานกับกจิกรรมกลางแจง้ ณ 

ลานสก ีเพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกทีีห่ลากหลาย เช่น สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่น

หมิะ ฯลฯ (หมายเหตุ: ค่าทัวรไ์ม่รวมคา่กจิกรรมตา่งๆ ไม่รวมค่าอุปกรณ์และไม่รวมคา่

กระเชา้กอนโดล่า) หรือท่านจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซนพลาซ่าคโิรโระ รีสอรท์ทีถู่กเลอืก

เป็นโลเคชั่นหลักในภาพยนตเ์รื่อง แฟนเดย ์แฟนกันแค่วันเดยีวเรื่องแรกของค่ายจีดี

เอช ไดเ้ปิดมุมสวยทั่วสกรีีสอรท์ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าใน location ต่างๆ เช่น  ระฆงั

แห่งความรกั (Love Bell) ตัง้อยู่บนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) ของคิโรโระ รี

สอรท์ ระฆังนี้มตี านานของความ รักอันศักดิส์ทิธิ ์นักท่องเทีย่วมักจะมาส่ันระฆัง แลว้

อธษิฐานขอพรใหค้วามรักสมหวังตลอดไป (การเดนิทางขึน้ไปยัง ระฆังแห่งความรัก 

ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดลา่ขึน้สูย่อดเขาโดยระหวา่งทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหุบเขากวา้ง

ใหญ่ และเมือ่ขึน้ไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆังแห่งความรัก 

ตัง้ตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็นจุดใหคู้่รักมาตรีะฆังขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจุด

ถ่ายรูปทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ดว้ย) ลานสก ีส าหรับนักสกมีอือาชพีและสมัครเล่น 

สามารถเพลดิเพลนิกับการเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์ สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเลน่สนุกได ้

เพราะม ีAnnie Kids Ski Academy โรงเรยีนสอนสกสี าหรับเด็ก นอกจากนี้ยังมกีจิกรรม

แสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow Parkและสุดทา้ย คโิรโระ รีสอร์ท มาร์เก็ต

แหล่งรวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ท่านสามารถชอ้ปป้ิง

กลับไปเป็นของฝากได ้หมายเหตุ:กจิกรรมเล่นสกีและกระเชา้กอนโดล่าขึน้อยู่กับ

ปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดปลาโจไก 

ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อก เป็นหนึง่ในตลาด

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่น

ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด 

แตงโม และ มันฝรั่งตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้ม

ขา้ว เรยีกวา่ donburi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง    เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

   น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานโมอาย   

จากนัน้น าท่านชม อุทยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชือ่ดังของ

โลก กอ่สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบ

รูปร่างตัง้ใหอ้ยู่ในภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการ

เรยีงล าดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่วา่ อะตามะ ไดบุตส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น 

ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่่านมา อุทยานโมอาย มพีื้นทีป่ระมาณ 540,000 

ตารางเมตร ม ี40,000 กลุ่มของทีบ่รรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่ นไม่มี

การฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ โมอายแหง่

ญีปุ่่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด  (ทางสถานที่

เก็บค่าบริจาคเพื่อใชท้ านุบ ารุงสถานที ่300 เยน โดยสมาชกิบริจาคดว้ยตัวเองหนา้

ทางเขา้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่

ส าคัญของเมอืงซัปโปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงาน

ของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตีบอก

เวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่

ทีอ่ยู่คู่กับเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่

ส าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น   



 

ผ่านชม สวนโอโดร ิตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโร ซึง่แยกเมอืงออกเป็นสองฝ่ัง คอืทาง

ทิศเหนือและทิศใต ้ในช่วงฤดูรอ้นจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงตน้เดือน

กมุภาพันธจ์ะเป็นสถานทีห่ลักในการจัดเทศกาลหมิะซัปโปโร สามารถดดูนักท่องเทีย่ว

ท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย 

น าท่านชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET  มติชุย เอาทเ์ล็ท เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีพื้นที่

ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนดต์่างๆ จ าหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย 

เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อัธยาศัย 

ค า่    เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                                             

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ. หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.55 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ 

Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ621  

** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชัว่โมง 

18.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้ม

กับความประทับใจ 

 

 

** หากลูกคา้ท่านใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร ์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้

ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่พกั

หอ้งละ 

2-3 ทา่น   

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ12ปี) 
 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 
 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 
 

ราคาทวัร์

ไมร่วมต ัว๋ 

08 – 12 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

09 – 13 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

10 – 14 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

13 – 17 มกราคม 63 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 

15 – 19 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

16 – 20 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

17 – 21 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

22 – 26 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

23 – 27 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

24 – 28 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

29 มค.-02 กพ. 63 28,888 28,888 28,888 7,500 14,900 

30 มค.-03 กพ. 63 28,888 28,888 28,888 7,500 14,900 

10 – 14 กุมภาพนัธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 



 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

20 – 24 กุมภาพนัธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

26 กพ.-01 มนีา. 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

27 กพ.-02 มนีา. 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

28 กพ.-03 มนีา. 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

04 – 08 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

05 – 09 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

06 – 10 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

11 – 15 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

12 – 16 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

13 – 17 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

18 – 22 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

19 – 23 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

20 – 24 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

26 – 30 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 



 

27 – 31 มนีาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

 

 

 

** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 

1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ ** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่

ภาษี  สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ่้ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสัมภาระ ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิได ้

น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน 

(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ 

โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    



 

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้

ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับสายการบนิ และ รุ่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตัดที่

น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมี

ความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ี

ควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืน

คา่ใชจ่้ายใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

➢ ยกเลกิการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่

ช าระแลว้ ** ยกเวน้ พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วัน ก่อน

เดนิทาง ** 

➢ ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

➢ ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

➢ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

➢ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 

วัน กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 



 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กับชว่งพีเรยีดวันที่

เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

➢ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

❖ คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดย

ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

❖ กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถ

เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ

ยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

❖ กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสาย

การบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

❖ กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงินกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้

ทราบ 

❖ กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

❖ หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

❖ อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

❖ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

❖ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

❖ การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการ

จะตอ้งหวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนนี้เพื่อมอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

❖ ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ 

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

❖ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั ้งนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้

ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง

ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาต

ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

❖ ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพัก



 

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกัน

เสมอไป) 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

❖ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

❖ บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

❖ บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่วา่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

  


