
 

 

XJ620 BKK (สุวรรณภมูิ) – CTS (ฮอกไก

โด) 

02.05-10.40 

XJ621 CTS (ฮอกไกโด) – BKK (สวุรรณ

ภมู)ิ 

11.55-17.50 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ นเครื่องบินได้

น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 



 
 

 
 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ                                                               (–/–/–)                                                      

21.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคาร

ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 

ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวก

ตลอดขั นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนออกเดินทาง  

**กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เนื่องจาก

ต้องใช้เวลาในการเช็คอิน** 

ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของ

เจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

 

วันที่ 2 
ฮอกไกโด – โรงงานชอ็กโกแลต –  โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี - 

นาฬกิาไอน า้โบราณ - AEON ASAHIKAWA                             (–/L/–)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

02.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด  ประเทศ

ญี่ปุ่น โดยสายการบิน สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620 

10.40 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมอืงฮอกไกโด  ประเทศ

ญีปุ่่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผ่านขั นตอน

การตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  

น้าท่านชม โรงงานช็อกโกแลต (ISHIYA CHOCOLATE FACTORY)  ที่

หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นที่เรารู

จักในนาม SHIROI KOIBITO ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ นชื่อที่สุดของที่นี่เลย

ทีเดียว เดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้

สวยงาม สไตล์ยุโรป (ไม่รวมค่าเข้าส่วนการผลิต)  



 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น้าท่านสู่ เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงท่าส้าคัญส้าหรับซัปโปโร และบางส่วน

ของเมืองตั งอยู่บนที่ลาดต่้าของภูเขาเทง็งุ ซึง่เป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดหูนาวที่

มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองโอตาร ุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็น

ร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี สร้างเมื่อปี 

1923 โดยสร้างขึ นจากการถมทะเล เพื่อใช้ส้าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่าย

สินค้ามาเก็บไว้ทีโ่กดัง แต่ภายหลังได้เลกิใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อ

ท้าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลอือกีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานทีท่่องเที่ยว มีการ

สร้างถนนเรียบคลองด้วยอฐิแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 

 
จากนั นน้าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี ซึง่มอีายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถ

ชมกล่องดนตรีในรูปแบบตา่งๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดตีจนถึง



 
 

ปัจจุบัน อีกทั งยังสามารถเลอืกคิดแบบท้ากล่องดนตรใีนสไตล์ของตัวเอง

ขึ นมาเปน็ที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อกีด้วย  

 

ถ่ายรูปกบั นาฬกิาไอน า้โบราณ (STEAM CLOCK) แห่งเมืองโอตารุ เปน็อีก

หนึ่งไฮไลท์ส้าคัญของเมืองโอตารุ ตั งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็น

นาฬิกาไอน ้าเก่าแก่ที่เมืองแวนคูเวอร ์ประเทศแคนาดา มอบให้แก่เมืองโอตารุ 

ความโดดเด่นของเจ้านาฬิกาเรือนนี  นอกจากจะมีรูปลกัษณ์ที่งดงามในสไตล์

อังกฤษแล้ว ยังคอยจะส่งเสยีงเพลงและพ่นไอน ้าออกมาในทกุ ๆ 15 นาทอีีก

ด้วย  

 

 น้าท่านเดินเล่น AEON ASAHIKAWA ที่ฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนฮอก

ไกโดนั นเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่น่าหลงไหลด้วยปริมาณสินค้าหลากหลายครบ

ครันและยังมีสินค้าลดราคาพิเศษทุกวันอีกด้วย ที่นี่ไม่เพียงแค่จ้าหน่ายอาหาร

เท่านั น แต่ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมายทั งเสื อผ้า เครื่องประดับ เครื่องส้าอาง

และยา หากต้องการเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งระหว่างท่องเที่ยว 

ค่้า อิสระอาหารค่้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

ที่พัก ROUTEINN HOTEL, ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า  

 



 
 

วันที่ 3 
ลานสกีชคิิไซ พาโนราม่า – สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า -  DUTY FREE– ยา่น

เกา่ทานุกิโคจิ                                                                         (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                          

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ(BIEI) นับว่าเป็นเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด

(HOKKAIDO)ที่ เล็กแค่ขนาดแต่คุณภาพโดยเมืองแห่งนี มีภูมิทัศน์ทาง

ธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ด้วยความที่

เป็นเมืองขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่ก็ถือ

ว่ามีครบครันทุกสิ่งแบบมาตรฐาน พาท่านสนุกกับ ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า 

(SHIKISAINO SNOW LAND)  หรือเทียบเท่า  กรณีลานไม่ เปิด ที่ รวม

กิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถ่ายรูป 

วิวสวยๆ แสนโรแมนติก (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี กิจกรรม และ

ค่าใช้จ่ายคร่าวๆ SNOWMOBILE: เริ่มต้น 10,000 เยนต่อคน / SNOW 

RAFT: 1,000 เยนต่อคน BANANA BOAT: 1,000 เยนต่อคน SLED: 500 

เยนต่อคน TUBE: 500 เยนต่อคน) 

 

 น้าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) ซึ่งได้รับ

ความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น โดยสวนสัตว์แห่งนี ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์

ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของ

สัตว์นั นๆ จึงท้าให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่

ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึง



 
 

ครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้ ในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม จะมีขบวน

พาเหรดนกเพนกวิน ที่เป็นยอดนิยมของสวนสัตว์แห่งนี นี่เอง  ขบวนพาเหรดนี 

ขึ นอยู่กับสภาพอากาศและมีโชว์วนัละ 2 รอบ 11.00 น. และ 14.30 น 

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั นน้าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสา้อาง อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพ

ดีที่ รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท้่านช้อปปิ้งตามอธัยาศัย 

 ช้อปปิ้ง ย่านเก่าทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI OLD TOWN) เป็นแหล่งช้อปปิ้ง

อาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 

บล็อกถนน มีร้านค้าตั ง เรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั งขวางในแนว

ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKIN 

 
ค่้า บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบุฟเฟตป์ิ้งยา่งสไตลญ์ีปุ่่น บฟุเฟตข์าปู 3 

ชนิด + อาหารญีปุ่่นนานาชนดิ+ซอฟดริ ง 

- ปูทาราบะ หรือ KING CRAB คือปูขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลน ้าลึก

อากาศหนาวจัด จับได้ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เราจึงมักเรียกกันว่าปู

ยักษ์ฮอกไกโด เนื อแน่น หวาน ขายาวและมีเนื อมาก ด้วยรสชาติและขนาด

ท้าให้ได้ชื่อว่าเป็น ราชาแห่งปู 



 
 

- ปูซูไวหรือปูหิมะ (SNOW CRAB) ได้ชื่อว่าเป็นรสชาติแห่งฤดูหนาวเพราะ

เป็นช่วงที่ปูซูไวจะรสชาติดีที่สุด 

- ปูขนหรือชื่อในภาษาญี่ปุ่นคือเคะกานิ (KEGANI) มีขนหรือหนามเล็กๆ ปก

คลุมทั่วตัว เนื อจึงน้อยกว่าแต่รสชาติหวานชุ่มฉ่้า 

  

พกัที ่ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO, SAPPORO หรอืเทียบเทา่ 

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่  ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร (HOKKAIDO 

SHRINE) เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้า

ชินโตนี คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะ

ไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็

เป็นที่ส้าหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี  

เพื่อเป็นขวัญและก้าลังใจสืบไป 

วันที่ 4 
ศาลเจ้าฮอกไกโด - เมอืงโนโบริเบ็ตส ึ– สวนหมีโชวะชนิซงั - หบุเขานรก จิ

โกกดุาน ิ–  MITSUI OUTLET                                                  (B/L/-)                                                                                                                                                                     



 
 

 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตสึ (NOBORIBETSU) เป็นเมืองในกิ่ง

จังหวัดอิบุริ ในจังหวัดฮอกไกโด ของ ประเทศญี่ปุ่น จัดตั งในฐานะต้าบล เมื่อ 

ค.ศ. 1961 ตั งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซัปโปโร นอกจากเมืองยังกิน

พื นที่ของอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ - โทยะ บางส่วนด้วย  

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

  

 พาท่านชม สวนหมีโชวะชินซัง (SHOWA SHINZAN BEAR PARK) เพื่อ

ชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน ้าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหา

ดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั น ชาวไอนุเชื่อกันว่า

หมีสีน ้าตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย อิสระให้ท่านชม จุดชม

วิวไซโร ความสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะยามค่้าคืน ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวย

ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน เมื่อท่านยืนอยู่

บนจุดชมวิวท่านสามารถมองเห็นทะเลสาปโทยาโกะทั งหมด ทะเลสาบกลาง

น ้าที่โอบล้อมด้วยภูเขา  



 
 

 

 น้าท่านเดินทางสู่ หุบเขานรก จิโกกุดานิ (JIKOKUDANI) มีความหมายว่าหุบ

เขาผานรก หุบเขาผานรก แห่งนี เกิดจากภูเขา   ไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิด

น ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่ว

กัลป์ อุดมไปด้วยแร่ก้ามะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้ดิน บริเวณด้านบนของ

ผิวดินจะมีแร่ก้ามะถันสหลืองเป็นจ้านวนมากสวยงามแปลกตาแบบที่ไม่เคย

พบเห็นที่ไหนมาก่อน 

 

น้าท่านสู่ MITSUI OUTLET ตั งอยู่ทีเ่มือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศ

ตะวันออกของซัปโปโร(SAPPORO) 



 
 

โดยห้างสรรพสินค้าของทีน่ี่นั นจะเป็นรูปแบบ OUTLET MALLให้ช็อป

เพลินๆ เนื่องจากที่นี่นั นขึ นชื่อว่าเปน็ OUTLET MALL ที่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ด

ในฮอกไกโด MITSUI OUTLET เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั งแต ่ปี 2012 มี

ทั งแบรนด์ภายในประเทศรวมไปถงึแบรนด์ต่างประเทศดังๆ ซึง่ภายในหา้งมี

ร้านค้าแบรนดต์่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ด้านในยังจะมี

ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่งทีม่ีเมนูขึ นชื่อๆท้องถิ่นให้ชิม แถมยังมรี้าน

จ้าหน่ายสินค้าพื นเมืองและสินค้าจากฟาร์มทอ้งถิ่นประจ้าฮอกไกโด

(HOKKAIDO ROKO FARM BRIDGE)ใหไ้ด้ซื อของติดไม้ติดมืออีกดว้ย  

 
ค่้า อสิระอาหารค่้าเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พักที่  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า  

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ตลาดปลานิโจ (NIJO FISH MARKET) อยู่ในเมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด 

เป็นตลาดสดที่คึกคักไปด้วยผู้คนแทบทุกวัน เพราะมีนักท่องเที่ยวทั งในและ

ต่างประเทศไปเยือนเป็นจ้านวนมาก แน่นอนว่านอกจากร้านขายอาหารทะเล

สด และร้านขายผักผลไม้ ยังมีร้านขายของฝาก ร้านอาหารต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในเสน่ห์ของตลาดนิโจ ที่สามารถเพลิดเพลินกับหลายสิ่งหลายอย่างได้ 

วนัที ่5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                       (B/-/-)                                                                                                                                                                                        



 
 

 

 สวนสาธารณะโอโดริ(ODORI PARK) ตั งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร แบบว่าถ้า

มาถึงบริเวณกลางเมืองแล้วเห็นแน่ๆเพราะมันโดดเด่นมากๆเลยล่ะค่ะ ซึ่งแยก

เมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิ

โลมตรครึ่ง กินพื นที่ถึง 12 บล็อกของเมืองนี ทีเดียวนะคะ สวนแห่งนี ในช่วงฤดู

ร้อนนี่ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและ

ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ยิ่งในช่วงฤดูหนาวนี่เรียกว่าส้าคัญมากๆ เพราะ

จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรนั่นเอง 

 

 หอนาฬิกาซัปโปโร (SAPPORO CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่

มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่ส้าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั งแต่ปี 



 
 

พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยน

สร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยัง

สามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึง

ได้รับการขึ นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งของ

ญี่ปุ่น   

 

 ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO) 

เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐ

มากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ท้ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี 

ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั นได้รับการบูรณะ

ซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นสมบัติ

ทางวัฒนธรรมส้าคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512 

 



 
 

 เทศกาลหมิะซปัโปโร SAPPORO SNOW FESTIVAL 2023 ฮอกไกโด 

ส้าหรับปีนี  งานจะจัดขึ นในระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2023     ภายใน

งานก็จะมกีารจัดประกวดการแกะสลกัหิมะจากตัวแทนประเทศต่างๆ รวมไป

ถึงประเทศไทยเราก็ลงแข่งเป็นประจา้อีกด้วย อีกทั งยังมีประติมากรรมหิมะให้

ไดเ้ทีย่วชมความสวยงามกันนั่นเอง 

 

 SAPPORO WHITE ILLUMINATION คือเทศกาลประดับไฟของเมืองซัป

โปโรและเป็นงานเทศกาลประจ้าฤดหูนาวของเมืองอีกด้วย ลักษณะการจดั

งานจะมีการแบ่งพื นทีใ่นแต่ละส่วนของย่านใจกลางเมอืงและตามถนนเสน้

การค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสีเพื่อความสวยงาม เปน็เทศกาลที่มี

อายุเก่าแก่จัดขึ นครั งแรกในปี 1981 ด้วยการประดับไฟกว่า 1,000 ดวงที่

สวนสาธารณะโอโดริ ในขณะนั นใช้พื นที่ไปเพียง 2 โจเมะ (ODORI PARK 

2-CHOME PLAZA) และมีการจัดงานติดต่อกันเรื่อยมา ปัจจุบันถือเป็น

เทศกาลฤดูหนาวทีม่ีความยิง่ใหญ่เปน็อันดับต้นๆ ของประเทศญีปุ่่น มีการ

ขยายพื นที่จัดงานและเพิ่มจ้านวนดวงไฟประดับมากขึ นในทุกๆ ปี จนเป็นที่

นิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย โดยมีการ

เนรมิตสวนสาธารณะโอโดริให้เป็นพื นที่หลักและสัญลกัษณ์ส้าคัญของงานจน



 
 

กลายเป็นสุดยอดงานเทศกาลฤดูหนาวราวกับเสกเอาดวงดาวจากท้องฟ้าลง

มาไว้ในใจกลางเมืองพร้อมทั งเพิ่มกจิกรรมอืน่ๆอีกด้วย (สถานที่จัดงานแต่ละ

ปีมีช่วงเวลาจัดไม่เหมือนกัน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสถานที่ที่มกีารประดับ

ไฟตามชว่งเวลาที่ท่านเดินทาง) 

 

เทีย่ง – ค่้า อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พักที่  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า  

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด  ประเทศ

ญี่ปุ่น  

11.55     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสาย

การบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621 ** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

ไฟล์ทบินและสายการบิน** 

17.50     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ

ภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 

 

 

 

 

วนัที ่6 ฮอกไกโด - กรงุเทพ (สุวรรณภมูิ)                                                (B/-/-)                                                                                                                                                                                      



 
 

 

**หากตอ้งการทา้กรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหนา้ทีไ่ด*้* 

 

การเข้าประเทศญี่ปุ่นแนะน้าให้มีการท้าประกันการเดินทาง โดยรายการนี ไม่รวม

ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด -19 ท่าน

สามารถติดต่อเพื่อชื อประกันได้ในราคาเริ่มต้น 225 บาท (แผน EASY VISA) 

ประกันคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง

เนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 

2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอื่นๆ (เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม์) 

 

 

วนัทีเ่ดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

02-07 มกราคม 66 41,999 7,500 

09-14 มกราคม 66 41,999 7,500 

16-21 มกราคม 66 42,999 7,500 

23-28 มกราคม 66 41,999 7,500 

30 ม.ค. – 04 ก.พ. 66 45,999 7,500 

06-11 กมุภาพนัธ์ 66 45,999 7,500 

13-18 กมุภาพนัธ์ 66 41,999 7,500 

20-25 กมุภาพนัธ์ 66 41,999 7,500 

27 ก.พ. – 04 มี.ค. 66 41,999 7,500 

06-11 มีนาคม 66 41,999 7,500 

13-18 มีนาคม 66 41,999 7,500 

20-25 มีนาคม 66 41,999 7,500 

ในกรณทีี ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบิน) ราคาทา่นละ 25,000 บาท 

ไม่มรีาคาเด็ก สา้หรบัเด็กอายุไม่ถงึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท 

(ไม่มีทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ) 



 
 

ข้อส้าคัญ  

- อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตาม

ธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก 

ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั งนี ท่านสามารถให้

มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน

เช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่้ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

เดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการ

เดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท้าการเสริมเตียงให้เท่านั น การเสริมเตียง

จะขึ นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริม

เตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที่ห้อง TRP เต็ม ทางบริษัท

อาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักส้าหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและส้าหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง 

โดยท่านจะต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยว 

- อัตรานี เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก

ราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เนื่องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตาม

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถบัสน้าเที่ยวสามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 

ส้าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและ

ปลายทาง ทั งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา 

ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส้าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้

เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพื่อท้า

ราคาให้ใหม่ทุกครั ง  



 
 

 

อตัราคา่บริการนี รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลง

บัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ นเครื่องบินได้

น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  

- รถรับส่งน้าเที่ยวตามรายการ 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- หัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณี

พัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา 

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

ทางบริษัทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกค้าที่ไมรู่้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดินทาง 1 ทา่น จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข

ของบริษัทประกันภัย  

 

อัตราค่าบริการนี  ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ 

- ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 

- ค่าวีซ่าส้าหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องท้าการยื่นเอง

เท่านั น 



 
 

- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต 

เป็นต้น 

- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่า

เดินทางด้วยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั นๆ

ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถท้าได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่

ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

- ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษี

น ้ามันเพิ่ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บลูกค้า 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตาม

ธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก 

ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั งนี ท่านสามารถให้

มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน

เช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- ค่าวีซ่า 

- ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19  

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นก้าหนดเท่านั น ท่าน

ต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและ

ใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท้าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิต

การเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั งนี ขึ นอยู่กับนโยบายของสาย

การบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั น                  แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

 

 

 

https://bit.ly/3NVFrkV


 
 

เงื่อนไขการจอง 

- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช้าระเงิน

มัดจ้าครั งที่ 1 ท่านละ 20,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี  กรุณาช้าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านั น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่

ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) 

ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษ

จ้านวนจ้ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั น  

**กรุณาส่งส้าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที่จ้าเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสาร

ลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทันทีหลังจากการช้าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ 

พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ และ

เหลือหน้าว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้

บริษัท** 

- กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่

ช้าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทก้าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ้าให้ท่านใดไม่ว่า

ส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท้าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 

40 วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่าย

ตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระ

แล้วทั งหมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้าม

การเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัท



 
 

จะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด

ตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงิน

ได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัท

ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่

ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ทั งนี ขึ นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่

เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่ เกิดขึ นจริงส้าหรับการ

ด้าเนินการจองครั งแรก ตามจ้านวนครั งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

 

หมายเหตุ  

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน 

, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุก

ครั ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง

บินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี หากเกิด

ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น

ใดๆทั งสิ น   

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่

ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการ

ออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบ

นัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออก

เดินทาง 

- อัตราทัวร์นี  เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) 

ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป 



 
 

และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน ณ วันกลับ  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท้วง ค้าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ้านาจในการตัดสินใจหรือให้ค้า

สัญญาใดๆ ทั งสิ นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของ

บริษัทฯก้ากับเท่านั นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่

เกิดขึ นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั งแรก ตามจ้านวนครั งที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 

กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง

ตามที่ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั งนี  เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงิน

คืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 

หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย

สาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า



 
 

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บ

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั งหมดแล้ว 

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า โดยส่วน

นี ทางบรษิัทจะค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเปน็ส้าคัญ หากกรณทีี่จ้าเป็น

จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

**เมือ่ท่านชา้ระเงินคา่ทัวรใ์ห้กบัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิัทฯ จะถอืวา่ท่านได้ยอมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงทั งหมดนี แลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 


