
 

 
 

 
 

 

HOKKAIDO PINKMOSS TULIP (5D3N) 

“CTS16 HOKKAIDO GO PINK ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO GO PINK 



 

 
 

 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 23.55-08.40+1 
XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 09.55-15.10 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)                                                                   

21.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

ออกเดินทาง  

23.55  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบิน

ที ่XJ620  **ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบิน

ได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ต่อท่าน ** 

 

 

วันท่ี 2 สนามบินชิโตเสะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – มิตซุยเอาท์เล็ต   

08.40  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



 

 
 

 

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้า

ชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่

นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพ่ือ

เป็นขวัญและกำลังใจสืบไป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ ์

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่าน
สามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(ShIroi Koibito) ซึ่งเป็น
ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งด้วยสวน 
ดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซ้ือช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชม
ประวัติความเป็นมาของโรงงาน 



 

 
 

 
จากนั้นนำท่านสู่ มิตชุย เอาท์เล็ท เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ 
จำหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
ตามอัธยาศัย 

ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

พักที่ The B hotel , Sapporo หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 3 หุบเขานรกจิโกกุดานิ – จุดชมวิวไซโล – ฟาร์ม Takahashi – สวนมิชิมะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่อง

ดนตรี  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขานรก จิโกกุดานิ มีความหมายว่าหุบเขาผานรก หุบเขาผานรก แห่งนี้เกิดจากภูเขา   ไฟซึ่ง

ยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ อุดมไปด้วย

แร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้ดิน บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กำมะถันสหลืองเป็นจำนวนมากสวยงาม

แปลกตาแบบที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน  

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวไซโล (Shikotsu Toya National Park Silo) เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ

จากมุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโท

ยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการขนานนามว่า

เป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก 



 

 
 

 

 หากใครได้แวะมาเยือนฮอกไกโดแล้ว ต้องไม่พลาดชิมผลิตภัณฑ์นมวัวจากร้านดัง Milk-Kobo อยู ่ในฟาร์ม 

Takahashi ภายในร้านจำหน่ายเค้ก ชูว์ครีม ไอศครีม โยเกิร์ตแบบต่างๆ และอ่ืนๆ โดยทั้งหมดผลิตจากนมวัวและ

ผักผลไม้ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอ่ืนๆอีกภายในฟาร์ม ในบรรยากาศสบายๆ ทุ่งหญ้าสีเขียว และร้านขาย

ของที่ระลึกให้เลือกซื้อสินค้ากลับบ้านอีกด้วย  

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

นำท่านชม ชิบะซากุระ หรือ ดอกพิ้งค์มอส ที่สวนมิชิมะ (Mishima’s Shibazakura Garden) ในปลายเดือน

พฤษภาคม พ้ืนดินที่สวนแห่งนี้จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นทุ่งสีชมพูโดยดอกพ้ิงค์มอส เจ้าดอกพ้ิงค์มอสนี้ ไม่ได้ม ี



 

 
 

 

ความเกี่ยวข้องทางสายพันธุ์กับซากุระที่เราคุ้นเคยแต่อย่างใด แต่เป็นชื่อเรียกที่คนญี่ปุ่นใช้เรียกดอกไม้ขนาดเล็ก ที่

ขึ้นบนพื้นดินที่มีทั้งสีขาวและชมพูหลากหลายโทน (ระยะเวลาของดอกไม้บาน หรือร่วงโรย อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ กรณดีอกพ้ิงค์มอสไม่บาน ขอสงวนสิทธิ์พาท่านไปอุทยานโมอาย

แทน )  

นำท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขา

เท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือ

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุด

แสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่าย

สินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออี

ครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 



 

 
 

 

 จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ     

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของ 

ตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาฮอกเกย่าง 

พักที่ The B hotel , Sapporo หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 4 ดิวตี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ตลาดปลาโจไก – ทุ่งทิวลิป– ช้อปปิ้งถนนทานุกิ – นั่ง

ชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปโปโร    

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

    จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ ร้านค้าปลอดภาษี DUTY 

FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร

สไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการ

ใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 

2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512 



 

 
 

 

หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของ

เมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ ่ง สร้างตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้

ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ 

และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีก

แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 

 

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว้มากมายทุกเช้าจะ

มีผัก ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ จะถูกนำมายังศูนย์กลางตลาดขาย

ส่งเมืองซัปโปโร มีร้านขายปลาสดๆ ร้านผลไม้ ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้งเค็ม และอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 

ร้านมีวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีให้เลือกหาตั้งแต่ 6 โมงเช้า นอกจากนี้ ยังพรั่งพร้อมไปด้วยร้านอาหารทั้ง

ร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้วัตถุดิบจากตลาด ได้ลิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคาย่อมเยาว์ ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการหาของอาหารอร่อยๆกนิที่นี่ 

กลางวัน     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 นำท่านชมทุ่งทิวลิป ที่ Takino Susuran Park อยู่ในสวนรัฐบาลในเมืองซัปโปโร หลังซากุระร่วงโรย ที่นี่จะจัด

เทศกาลทิวลิป และดอกซูซูรันบานทุกๆปี มีเนินทิวลิปมากมายหลายสีรวมกันกว่า 200 พันธุ์ มากถึง 230000 ต้น  

***ดอกทิวลิปจะบานเฉพาะช่วงวันที่ 18 พ.ค. – 10 มิ.ย. 63 เท่านั้น กรุ๊ปวันที่ 7-11/13-17/14-18 พ.ค. 63 

และ10-14/17-21/18/22 มิ.ย. 63 ขอสงวนสิทธิ์ไม่พาไปชม*** 



 

 
 

 

 

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านเก่า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคา

มุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนว

ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin 

นำท่านขึ้นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ Noria Ferris Wheel ตั้งอยู่บนชั้น 7 ของห้างสรรพสินค้า Norbesa ภายในเมือง

ซัปโปโร (Sapporo) ที่นี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวทิวทัศน์

ของเมืองยามค่ำคืนนี่หากอยากชมแล้วต้องมาที่นี่ให้ได้ โดยชิงช้ายักษ์แห่งนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  45.5 เมตร 

ความสูงรวมอาคาร 78 เมตร มีกระเช้านั่งทั้งหมด 32 ตัว วนแต่ละรอบใช้เวลา 10 นาที สามารถเห็นวิวตัวเมืองซัป

โปโรที่สวยงามทั้งหมด ตอนกลางคืนตัวชิงช้าเองก็จะมีการประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสีสัน บอกเลยว่าถ่ายรูป

นี่ทั้งสวยและอินดี้แบบสุดๆ 



 

 
 

 

ค่ำ      อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

พักที่ The B hotel , Sapporo หรือเทียบเท่า   

 

วันท่ี 5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)       

เช้า บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 

 เดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด 

09.55  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X 

เที่ยวบินที่ XJ621 **ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดที่จำเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท 

ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 

เดินทางเดือน พฤษภาคม 2563 



 

 
 

7-11 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

13-17 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

14-18 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

20-24 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

21-25 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

27-31 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

เดินทางเดือน มิถุนายน 2563 

4-8 มื.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

10-14 มื.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

17-21 มิ.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

18-22 มิ.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 



 

 
 

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า 

โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครั้ง **  

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบิน

และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตรา

ค่าบริการระบ ุ

2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ 

ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัด

จำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็น

เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ 



 

 
 

 

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน 

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขน าด

มาตรฐาน  

4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด 

5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 15,000 บาท และตัดท่ีนั่งการจองภายใน 

2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ

ทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีที ่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ ์ไปตามระบบ ตามลำดับ 

เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด  

2. กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเดินทาง ** 

2. ยกเลิกการเดินทาง 31-44 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 
3. ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

4. กรุ๊ปเหมา หรือตัดกรุ๊ป ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี 
 



 

 
 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกร ะบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปลี ่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ

ดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขสำคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

1. คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจำเป็นต้องมีขึ ้นต่ำ อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพ่ือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

3. กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น   

4. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า 

กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  



 

 
 

 

6. กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากชำระเงินกรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

7. กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

8. หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

9. อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 

กลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ 

10. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่า

ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

11. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

12. การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน้ำใจ

เล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

13. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 

เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่น

กันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทำให้ระคายเคืองตาได้ 

14. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ

คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

15. เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หาก

ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 
 



 

 
 

 

16. กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

17. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

18. (พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน 

หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระ

ทรวงการต่างประเทศเพ่ือทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัท

เร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ 

(ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

19. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด

ให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

20. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ

ทำให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน 

บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

21. กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

22. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

23. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

24. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  



 

 
 

 

25. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

26. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


