
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงฮอกไกโด (ชโิตเสะ)                                                    (-/-/-) 

 

20.30  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมี

เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ 

หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

** ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิโดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) 

และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณา

ตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) กรณีตอ้งการซื้อน ้าหนักกระเป๋า

สมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิเพิม่ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร  

การซือ้น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิเพิม่ 

5 กโิลกรมั 350 บาท (ตอ่เทีย่วบนิ) 

10 กโิลกรมั 550 บาท (ตอ่เทีย่วบนิ) 

20 กโิลกรมั 1,450 บาท (ตอ่เทีย่วบนิ) 

กรณีตอ้งการซือ้ทัง้ไป และ กลับ ใหใ้ชร้าคาคณูสอง เชน่ 250 x 2 = 500 บาท 

ขอสงวนสทิธิอ์ัตรานีส้ าหรับทา่นทีจ่องพรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวนมาทีบ่รษัิทลว่งหนา้ อยา่ง

นอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง และ ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื คนืเงนิได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  

 

** สายการบนิ Air Asia X ใชเ้ครือ่งบนิ Airbus A330-300 (333) จ านวนทัง้หมด 377 ทีน่ั่ง 

แบ่งเป็น 12 ที่น่ังชัน้ธุรกิจพรีเมี่ยมแฟลตเบด (Premium Flatbed) และที่น่ังมาตราฐาน 

(Economy) 365 ทีน่ั่ง ลักษณะแถวทีน่ั่งเป็น 3-4-3 ทัง้นี ้สายการบนิอาจปรับเปลีย่นรุน่เครือ่งบนิได ้

ตามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) 

สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิ

พรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามที่สุดใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันใหม้ากที่สุด กรณี

ตอ้งการอัพเกรดทีน่ั่ง จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ตามรายละเอยีดทา้ยโปรแกรม ทัง้นี้กรุณาเช็ค

ทีน่ั่งวา่งอกีครัง้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.55  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 620 

** ส าหรับเทีย่วบนินี้ บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั่วโมง 45 

นาท ี** 

 
วนัที ่2 ฮอกไกโด (ชโิตเสะ) – เมอืงโทมาโกไม – ทะเลสาบชโิกะส ึ- เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึ- หบุเขา

นรก จโิกกดุาน ิ- ภเูขาอซูุ - ทะเลสาปโทยะ - ฟารม์หม ีสนี า้ตาล 
พเิศษ !! น าทา่นน ัง่กระเชา้อซุูซาน สูย่อดเขาอซุู เพือ่ชมววิทะเลสาปโทยะ 
พเิศษ !! เต็มอิม่กบัเมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาตทิีโ่รงแรมทีพ่กั 

 พเิศษ !! สมัผสัประสบการณ์การอาบน า้แรแ่บบฉบบัญีปุ่่ น ออนเซ็น     (-/L/D) 
 

08.40  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทมาโกไม (Tomagomi) เป็นเมอืงใหญเ่ป็นอันดับที ่5 ของเกาะฮอกไก

โด ซึง่มปีระชากรในเขตเมอืงประมาณ 174,000 กวา่คน มทีรัพยากรทางธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์

มากมายดว้ยภเูขา ทุง่หญา้ และล าธารนอ้ยใหญ ่

น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบชโิกะส ึ(Shikotsu Lake) หรอืเว ิง้น ้าสฟ้ีาผนืใหญน่ี้ เกดิจากความ
พโิรธของภูเขาไฟที่ประทุและพังทลายลงมาจนพื้นดนิรอบกายกลายเป็นหลุมและแอ่งน ้าตาม

ธรรมชาต ิโดยในปัจจุบันแนวภูเขาไฟยังคงหลงเหลอืใหเ้ห็น ซึง่หนึง่ในนัน้ก็คอื ภูเขาไฟ Mount 

Tarumae (ทารูเมะ) ทีเ่ป็นฉากหลังทีง่ดงามของทะเลสาบชโกสผึนืนี้ ตัง้อยูใ่นอุทยานแหง่ชาติ

เดยีวกับ Lake Toya (ทะเลสาบโทยา่) ทีโ่ดงดัง เป็นทะเลสาบทีล่กึเป็นอันดับตน้ๆของประเทศ

ญีปุ่่ น ท าใหน้ ้าในทะเลสาบนีไ้มเ่คยแข็งตัวเป็นน ้าแข็งดังเชน่ทะเลสาบอืน่ๆ 

   
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึ(Noboribetsu) เป็นเมอืงในกิง่จังหวัดอบิรุ ิในจังหวัดฮอก

ไกโด ของประเทศญีปุ่่ น จัดตัง้ในฐานะต าบล เมือ่ ค.ศ. 1961 ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องนคร

ซปัโปโร นอกจากนีเ้มอืงยังกนิพืน้ทีข่องอทุยานแหง่ชาตชิโิกะส ึ- โทยะ บางสว่นดว้ย เนื่องดว้ยตัว

เมืองเป็นเมืองที่ตั ้งอยู่บนปากแม่น ้ า ดังนั้นจึงมีพื้นที่ค่อนขา้งแคบ ซึง่ห่างจากชายฝ่ังราว 6 

กโิลเมตร ยังเป็นทีต่ัง้ของ โนะโบะรเิบะส-ึออนเซ็น ทีผู่ค้นสามารถเพลดิเพลนิกับน ้าพุรอ้นจ านวน

มาก โดยทีน่ีเ่ป็นหนึง่ในรสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในประเทศญีปุ่่ น และถอืเป็น "เมอืงน ้าพรุอ้น" ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในในฮอกไกโด ซึง่สถานทีแ่ห่งนี้ ยังเป็นทีต่ัง้ของ หุบเขานรก จโิกกดุานิ นอกจากนี้ โนโบริ

เบ็ตส ึยังเป็นทีต่ัง้ของอทุยานหมสีนี ้าตาล ซึง่เป็นหมเีฉพาะถิน่ของฮกไกโด ซึง่หมสีนี ้าตาล ทีถ่อื

เป็นสญัลักษณ์อยา่งหนึง่ของเมอืงนีอ้กีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขานรก จโิกกดุาน ิ(Jikokudani) มคีวามหมายวา่หุบเขาผานรก หบุเขา

ผานรก แห่งนี้เก ิดจากภูเขาไฟซึง่ยังไม่ดับจึงก่อใหเ้กิดน ้ าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด อันเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่ชั่วกัลป์ อุดมไปดว้ยแร่ก ามะถันซึง่เกดิจากความรอ้นใตด้นิ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B6-%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5


บรเิวณดา้นบนของผวิดนิจะมแีร่ก ามะถันสเีหลอืงเป็นจ านวนมากสวยงามแปลกตาแบบทีไ่มเ่คยพบ

เห็นทีไ่หนมากอ่น  

น าท่านเดนิทางสู ่ฟารม์หม ีสนี า้ตาล (Showashinzan Kuma) เปิดตัง้แตปี่ 1958 เพือ่ศกึษา

และสังเกตุการด าเนนิชวีติของสัตวป่์าในฮอกไกโด ในชว่งแรกเริม่มหีมเีพียง 8 ตัวเท่านั้น มจัีด

กจิกรรมทัศนศกึษาส าหรับเด็กนักเรยีนใหเ้ขา้มาเรียนรูถ้งึความเป็นอยู่ของหมแีละการใชช้วีติอยู่

รว่มกัน 

พเิศษ !! น าท่านน ัง่กระเชา้อูซุซาน (Uzuzan Ropeway) สู่ ยอดเขาอูซุ เพือ่ชมววิ 

ทะเลสาปโทยะ ภูเขาอซูุ (Mount Uzu) เป็นภเูขาไฟทีย่ังคกุรุ่นอยู ่มอีายกุวา่ 20,000 ปีมาแลว้ 

มคีวามสงู 737 เมตร ตัง้อยูท่างใตข้องทะเลสาบ Toya เขตอทุยานแหง่ชาต ิShikotsu-Toya บน

เกาะฮอกไกโด โดยสามารถขึน้กระเชา้ Usuzan Ropeway ใชเ้วลาเพยีง 6 นาท ีจากสถานีตน้ทาง

ไปสูย่อดเขา ชมววิอทุยานแบบ พาโนรามา และเป็นจุดชมววิทะเลสาบ Toya และ ภเูขา Yotei ที่

ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นฟจูแิหง่ฮอกไกโด ทีม่ชี ือ่เสยีง และ สวยงามทีส่ดุเลยก็วา่ได ้ไดเ้วลาอัน

สมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พเิศษ !! เต็มอิม่กบัเมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิทีม่ใีหท้า่นเลอืกสรรเมนทูีท่า่นชอบใจไดไ้มจ่ ากดั 

พกัที ่       NISEIKO GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

พเิศษ !! สมัผสัประสบการณ์การอาบน า้แรแ่บบฉบบัญีปุ่่ น ออนเซ็น อสิระใหท้่านไดผ้่อน

คลายกบัการแช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากไดแ้ช่น า้แรอ่อน

เซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการหมนุเวยีน

โลหติดขี ึน้ 

 

   
 

วนัที ่3 เมอืงซปัโปโร - มติซุย เอาทเ์ล็ท - โรงงานช็อกโกแลต - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- ถนน
คนเดนิ คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้         
(B/L/-) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เป็นศนูยก์ลางของกิง่จังหวัดอชิกิะร ิในจังหวัดฮอก

ไกโด ประเทศญีปุ่่ น เป็นศูนยก์ลางความเจรญิของเกาะ และใหญเ่ป็นอันดับ 5 ของประเทศ และ

เป็นหนึ่งในเมอืงใหม่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น มปีระชากรประมาณ 2 ลา้นคน แต่เมือ่ปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 

2400) มปีระชากรยุคบุกเบกิเพยีง 7 คน ในช่วงตน้ของยุคเมจ ิขณะนั้นเพิง่เริม่ก่อตัง้เขตการ

ปกครองฮอกไกโด และซัปโปโรถูกเลอืกเป็นศูนยก์ลางการจัดการและพัฒนา ตามค าแนะน าของ

ผูเ้ชีย่วชาญจากสหรัฐอเมรกิา ท าใหซ้ปัโปโรถกูสรา้งขึน้บนพืน้ฐานแบบอเมรกิาเหนือ จงึมกีารสรา้ง

ระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้สวยงาม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2


น าทา่นเดนิทางสู ่มติซุย เอาทเ์ล็ท (Mitsui Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในญีป่นุ

ทีร่วบรวมของแบรนดเ์นมชัน้น าราคาพเิศษ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ชือ่ดังมาก

มา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

   
  

 น าท่านเดนิทางสู ่ โรงงานช็อกโกแลต (Chocolate Factory) ทีห่มูบ่า้นอชิยิะซึง่เป็นแหล่ง

ผลติช็อกโกแลตที่มชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของญีปุ่่ น ท่านสามารถเลอืกซือ้ช็อกโกแลตต่างๆและทีพ่ลาด

ไมไ่ดเ้ลยคอื ช็อกโกแลตสขีาวแดค่นรัก (ShIroi Koibito) ซึง่เป็นช็อกโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี่

เลยทีเดยีว หรือเดนิถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม 

สไตลย์ุโรป นอกจากนี้ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไม่ได ้และท่านก็ยังจะไดช้ม

ประวตัคิวามเป็นมาของโรงงานอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ (Otaru) ซึง่ถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ 

รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรือนนัน้ สว่นใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดตี 

เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป ให ้

ท่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบ คลองโอตารุ (Otaru Canal) อันสวยงามน่าประทับใจ 

คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขน

ถ่ายสนิคา้จากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจ้ึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนส าหรับ

นักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได ้

ปรับปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง อสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมความสวยงามน่ารักของ 

ถนนคนเดนิ คลองโอตาร ุ(Walk Street of Otaru Canal) 

น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music Box Museum) ซึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ท่าน

สามารถชมกลอ่งดนตรใีนรปูแบบตา่งๆ สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้

ยังสามารถเลอืกคดิแบบท ากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้น

รักไดอ้กีดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ (Glass Museum) โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบ

ตา่งๆ จงึท าใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมามรีปูแบบและสทีีแ่ตกตา่งกัน  

 อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  
พกัที ่ KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

   



 
วนัที ่4 เมอืงซปัโปโร - เมอืงฟูราโน - ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ทีฟ่ารม์โทมติะ - เมอืงบเิอะ - สวน

ดอกไม ้ชกิไิซโนะโอกะ - เมอืงฮอกไกโด - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - หอนาฬกิาซปัโปโร - ยา่น
เกา่ทานกุโิคจ ิ

 พเิศษ !! เมนบูฟุเฟ่ตป์ ู3 ชนดิ และ  อาหารทะเลนานาชนดิ !!                  (B/-/D) 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟรูาโน (Furano) ตัง้อยูใ่จกลางภมูภิาคฮอกไกโด มภีมูทัิศนแ์บบชนบทที่

งดงาม ในเดอืนกรกฎาคมเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุในการชมทุ่งดอกลาเวนเดอร ์และในชว่งฤดูหนาว

เมอืงแหง่นีจ้ะเปลีย่นเป็นทีน่ยิมส าหรับเลน่สกยีดินยิม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ทีฟ่ารม์โทมติะ (Tomita Farm) ฟารม์ชือ่ดังแหง่เมอืงฟุ

ราโน (Furano) ตัง้อยูท่ี ่Hokusei Nakafurano-cho ซึง่อยูท่างเหนือของเมอืงฟรุาโน ภมูภิาคฮอก

ไกโด (Hokkaido) มผีูค้นไปเยีย่มเยอืนมากมายในชว่งฤดรูอ้นของทุกปี เป็นชว่งเวลาทีทุ่่งดอกลา

เวนเดอร์ก าลังบานสะพร่ัง และมีทุ่งดอกไมห้า้ส ีIodori แข่งกันคาดสเีนินเขาเป็นแถบสายรุง้

สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เป็นเมอืงเล็กๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมทัิศน์ทีง่ดงามของภเูขาและ

ทุง่นาอันกวา้งใหญ ่ทา่นจะไดช้มววิทวิทัศน ์และ ทุง่ดอกไมม้ากมายสวยงาม 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไม ้ชกิไิซ โนะ โอกะ (Shikisai No Oka) หรอืแปลวา่เนนิสีฤ่ด ูมี

สัญลักษณ์เป็นตุ๊กตาฟางดา้นหนา้ ไดแ้ก่เจา้โรลคงุ กับ โรลจัง อกีหนึง่สถานทีช่มดอกไมย้อดฮติ

บนเชงิเขาของเมอืง ทีน่ีไ่ดรั้บค าชมจากคนญีปุ่่ นวา่เป็นทุง่ดอกไมห้ลากส ีมดีอกไมห้ลากหลายสาย

พันธุจั์ดเรยีงสลับสกีันอยา่งสวยงาม และดไูดต้ลอดทกุฤดกูาล 

อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 

   
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอกไกโด (Hokkaido) ชือ่จังหวัดและเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน

ประเทศญีปุ่่ น รองจากเกาะฮนช ูแตม่อีโุมงคใ์ตท้ะเลเซกังเชือ่มถงึกัน นอกจากนี้ฮอกไกโดยังเป็น

เขตการปกครอง ซึง่ประกอบไปดว้ยหมูเ่กาะ โดยมเีกาะฮอกไกโดเป็นศนูยก์ลาง และเป็นทีต่ัง้ของ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87


เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเขต คอื ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นเขตทีม่คีนอาศัยอยูเ่บาบาง มี

ประชากรทัง้เกาะประมาณ 5 ลา้นคน คน สว่นใหญ่ยา้ยมาจากเกาะฮนชเูมือ่ราว 100 กวา่ปีก่อน 

โดยเป็นแหล่งที่ซามูไรแพส้งครามจงึตอ้งหนีมาอยู่ที่เกาะนี้ ความจรงิแลว้ที่เกาะนี้มชีนพื้นเมอืง

อาศัยอยูม่านานแลว้ คอื ชาวไอนุ แตโ่ดนกลนืชนชาตไิป ปัจจุบันหลงเหลอือยูน่อ้ยมากและมชีวีติ

เช่นชาวญี่ปุ่ นท่ัวไป ฮอกไกโดเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉลี่ยจะมีหมิะท่วมอยู่ท่ัวไป

ประมาณ 4-6 เดอืน ในถดหูนาวจะมอีณุหภมู ิ-20 ถงึ 5 องศาเซลเซยีส ในหนา้รอ้นจะมอีณุหภมู ิ15 

ถงึ 30 องศาเซลเซยีส ในดา้นภมูปิระเทศเป็นภเูขาเป็นสว่นใหญ ่ในบรเิวณทีร่าบลุม่ก็จะเป็นเมอืงที่

คนอาศัย โดยจะหนาแน่นในบรเิวณเมอืงซปัโปโร ซึง่มอีากาศอุน่กวา่บรเิวณตา่งๆ ของเกาะ แตก็่ยัง

หนาวกวา่เมอืงอืน่ๆในเกาะฮนช ู

น าท่านเดนิทางสู ่ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริม่

กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิ

ทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนี้ผา่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงาม

ทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลอือยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรม

ส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  

น าท่านเดนิทางสู ่หอนาฬกิาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่าก

และเป็นอกีสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงซัปโปโรอกีแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็น

โรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลา

ตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่ับเมอืงซัป

โปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น   

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นเกา่ ทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Old Town) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบน

ถนนคนเดนิที ่มหีลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่

กวา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถาน ีSubway Odori และ Susukin  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พเิศษ !! เมนูบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งป ู3 ชนดิ ปซููไว ปขูน ปทูาราบะ และ อาหารทะเลนานาชนดิ !! 

ซาชมิ และ ซูชหินา้ตา่งๆ 

พกัที ่ KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 

   
 

วนัที ่5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั              (B/-/-)  

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

    อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั โดยมหีัวหนา้ทัวรค์อยใหค้ าแนะน าก่อนการเดนิทาง ทัง้นี ้

ทานควรเตรียมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางมาเบือ้งตน้ก่อน เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วของทา่นเอง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0


- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR Tower) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์

ซัปโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA 

จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล , เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส ์ , รา้น100 เยน , รา้น UNIQLO ขาย

เสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น , รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอางอาคาร JR TOWER มี

จดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับความสงู 160 เมตร จงึมองเห็น

ทวิทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะ

มองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจุ่ด

กลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ให ้

เลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไม่รวมตั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 

เยน)  

- ตลาดปลานโิจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซัปโปโร ตลาด

ปลาแหง่นี ้สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหง่นีรู้จั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโป

โร” เพราะสตัวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญจ่ะหาไดจ้ากทะเลแถบนี้ทัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไป

เดนิซือ้ที ่ท่าเรอืเลยทเีดยีว ลกูคา้สว่นใหญจ่ะมทัีง้นักท่องเทีย่วในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึ

ชาวบา้นเขา้ มาจับจา่ยใชส้อยกันเสมอ ทีน่ีย่ังขึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 

- ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซัปโปโร 

โดยอยูถั่ดลงมาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นยา่นทีค่กึคักและมี

ชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค า่คนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีันตา่งๆ บน

ตกึที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง

เรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตาม

ตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี 

อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 

   
 

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                        (B/-/-) 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง  

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น 

09.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Air Asia X เที่ยวบนิที ่XJ 621 ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิ

โดยประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

15.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและ

ความประทับใจ 

 



** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋

รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนั

จองทวัร ์

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดอืน มถินุายน ราคาเร ิม่ 36,900 บาท 

20-25 มถินุายน 61 36,900 36,900 36,900 8,000 24,900 
 

เดอืน กรกฎาคม ราคาเร ิม่ 39,900 บาท 

02-07 กรกฎาคม 61 39,900 39,900 39,900 8,000 25,900 

09-14 กรกฎาคม 61 41,900 41,900 41,900 8,000 25,900 

16-21 กรกฎาคม 61 41,900 41,900 41,900 8,000 25,900 

23-28 กรกฎาคม 61 42,900 42,900 42,900 8,000 25,900 

30ก.ค.-04ส.ค. 61 41,900 41,900 41,900 8,000 25,900 

เดอืน สงิหาคม ราคาเร ิม่ 37,900 บาท 

14-19 สงิหาคม 61 39,900 39,900 39,900 8,000 25,900 

17-22 สงิหาคม 61 39,900 39,900 39,900 8,000 25,900 

20-25 สงิหาคม 61 37,900 37,900 37,900 8,000 24,900 

27 ส.ค.-01 ก.ย. 61 37,900 37,900 37,900 8,000 24,900 

 
** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม 4,000 

เยน (หรอืค านวนเป็นเงนิไทย ประมาณ 1,300 บาท) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึ

เด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 



** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บน

เครือ่งบนิ) 

 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิ

ขายตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน 

กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้ ** 

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ** 

 
** ประกาศส าคญัจากสายการบนิ กรณีลกูคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศ

ปลายทาง ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีอ้าจจ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการ

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร (ต ัว๋) เทีย่วบนิขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ รวมไปถงึคา่ปรบัทีท่างประเทศ

ปลายทาง เรยีกเก็บเพิม่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ลกูคา้ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้ในสว่นนีเ้องท ัง้หมด ** 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่

ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทุกแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร 

ไม่ว่าเที่ยวใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ 

ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืข ึน้เครือ่งบนิได้

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ แตทั่ง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน 

(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

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

แข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ 

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุง้ครองสขุภาพ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 4,000 เยน (หรอืค านวน

เป็นเงนิไทย ประมาณ 1,300 บาท) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็ก

อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับสายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกระทันหันก่อนเดนิทางตาม

จรงิ ประเทศญีปุ่่ น อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศ

เกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอพัเกรดทีน่ ัง่ 

ทีน่ ัง่ช ัน้ธุรกจิพรเีม ีย่มแฟลตเบด  

(Premium Flatbed) 

ทีน่ ัง่ ฮอต ซที 

(Hot Seat) 

ทีน่ ัง่ มาตราฐาน 

(Economy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทีน่ั่งสดุพเิศษขนาดทีน่ั่งกวา้ง 19 

นิว้ ทีม่คีวามหา่งระหวา่งแถว 59 นิว้ 

และสามารถปรับเอนราบไดม้าก

เทา่ทีค่ณุตอ้งการ พรอ้มดว้ย

อปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่หค้ณุเดนิทางได ้

อยา่งสะดวกสบายเต็มที ่

พรอ้มรับบรกิารเสรมิ มากมายเมือ่

เลอืกทีน่ั่งพรเีมีย่มแฟลตเบดใน

เทีย่วบนิของแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้ง 22 นิว้ คณุ

จงึมพีืน้ทีย่ดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

นอกจากนี ้คณุยังไดส้ทิธิข์ ึน้เครือ่ง

กอ่นใครอกีดว้ย 

ตอ้งการเดนิทางดว้ยความเงยีบสงบ

ใชไ่หม 

อยา่ลมืจองทีน่ั่ง Hot Seat บรเิวณ

โซนปลอดเสยีงลว่งหนา้ 

ใหค้ณุสะดวกสบายตลอดการ

เดนิทางยิง่กวา่ ดว้ยทีน่ั่งเบาะหนัง

ทีม่คีวามกวา้งขนาด 16 นิว้และมี

ความหา่งระหวา่งแถว 31 นิว้ 

ทีน่ั่งมาตรฐานมใีหบ้รกิารในบรเิวณ

โซนปลอดเสยีงเชน่กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 

15,000 บาท หลังจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 1 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวัน

ถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลา

ทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่

น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด 

เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด  

- กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไมช่ าระภายในระยะเวลาที่

ทีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

เงนิมัดจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที่

ช าระแลว้ 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 

วนั กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันที่

เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่

เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 25 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะ

ไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรยีดวันอืน่ต่อไป โดย

ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถ

เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลา

บนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยาน

เป็นส าคัญเท่านั้น สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสาย

การบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลับ  

- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบาง

กรณี ขน้อยูก่ับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (Triple Room) หรอืไม ่กรณี

ไมม่ ีท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วัน

เดนิทางกลับ 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้ง

หวังสินน ้ าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 



- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู 

หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้

ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่

วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ให ้

ทา่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาต

ใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่

ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอื

เดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อ

ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ัง

ไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) 

เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่

ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและ

ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

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

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

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

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไมต่ดิกัน

เสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 



- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน

โปรแกรม 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

 

ค าแนะน าเพิม่เตมิ เกีย่วกบั มาตราการการยกเวน้การขอวซีา่ 

จากมาตราการ การยกเวน้การขอวีซ่าเขา้ ประเทศญี่ปุ่ น ส าหรับผูท้ี่ถือหนังสือเดินทางไทย                                                                                                                                                                                                                                                                    

ทีม่คีวามประสงคเ์พือ่เดนิทางไปเพือ่ท่องเทีย่วในระยะสัน้ไมเ่กนิ 15 วัน ท่านจงึควรเตรยีมเอกสารเพือ่

ยืน่ส าหรับขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศ เบือ้งตน้ ดังตอ่ไปนี ้ 

1. หลักฐานการท างาน เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (กรณี

เดนิทางคนเดยีว) 

2. หากเป็นหนังสอืเดนิทางใหม ่ควรน าหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ย 

3. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตเ้พื่อท่องเทีย่วจรงิๆ และจะตอ้งกลับมาปฏบิัตงิานที่

ประเทศไทยแน่นอน เชน่ หนังสอืรับรองการท างาน บัตรพนักงาน เป็นตน้ 

4. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศในต่างประเทศ ควรที่จะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ย

ประมาณ 600 เหรยีญสหรัฐ (USD) หรอื ประมาณ 20,000 บาท ส าหรับการเดนิทาง 5-6 วัน (กรณีไมม่ี

บัตรเครดติการด์) หากมบีัตรเครดติการด์ เชน่ Visa Card , American Express , Dinners Club หรอื 

Master Card ควรน าตดิตัวไปดว้ย หรอืสิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้

ระหวา่งพ านักในตา่งประเทศได ้ 

5. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษา หรือบัตรนักศกึษา และควรเดนิทางกับ

ผูป้กครองทีม่นีามสกลุเดยีวกันจะดทีีส่ดุ  

6. กรณีผูเ้ยาว ์อายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางกับบุคคลอืน่ (คนละนามสกุล) หรือ เดนิทางไปกับบุคคลอื่น 

จ าเป็นตอ้งถอื หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตทอ้งถิน่ทีอ่ยู่

อาศัย โดยมผีูป้กครอง (นามสกลุเดยีวกัน) ลงนามยนิยอมตอ่หนา้พนักงานเจา้หนา้ที ่พรอ้มตราประทับ 

(ฉบับจรงิ) 

7. ควรแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ มดิชดิ ลักษณะเหมอืนนักทอ่งเทีย่วท่ัวไป ไมค่วรสวมรองเทา้แตะ 

8. ตั๋วเครื่องบินขาไป และ กลับ (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมใหทุ้กท่านในซองเอกสาร ณ วันเดินทาง) 

9. ชือ่ ที่อยู่ (โรงแรม) และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศต่างประเทศ (ทางบรษัิทฯ 

จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

10. โปรแกรมการท่องเที่ยว และ สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ผูเ้ดนิทางควรทราบขอ้มูลเบื้องตน้เพราะ

เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจสุม่ถามขอ้มลูได ้

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


