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บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 23.55-08.40 

XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 09.55-15.10 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้า้หนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                                      (-/-/-) 

21.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.55  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X 

เที่ยวบินที่ XJ620 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น
เครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม 
จ้าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ** 

 
 

วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่– สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (ส าหรับกรุ๊ป 6-10ธค61 / 28ธค-1มค62) – พิพิธภัณฑ์หิมะและ
น้ าแข็งคามิคาวะ (ส าหรับกรุ๊ป 29ธค-2มค62/30ธค-3มค62)  - อิออน มอลล์  - อะซาฮิยาม่า        (-/L/D) 

 
08.40  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง

และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว     
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 จากนั้นน้าทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเม็ง หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด 

นับย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ   ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ถือก้าเนิด  ราเม็งขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดย

การผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จ

สิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือก้าเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิ เช่น 

วิธีการคงความร้อนของน้้าซุปให้อยู่ได้นานขึ้นโดยเคลือบผิวน้้าซุปด้วยน้้ามันหมู หรือจะเป็นน้้าซุปซีอิ๊วที่เคี่ยว

จากกระดูกหมูและน้้าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้้าน้อยกว่า

ปกติและด้วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านราเม็งในพิพิธภัณฑ์ราเม็ง (COUPONอาหาร ท่านละ 1,000 เยน) 

 **(ส้าหรับกรุ๊ป 6-10 ธค.61 / 28ธ.ค.-01ม.ค.62)** น้าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความ

นิยมมากทีสุ่ดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ตา่งๆ ทีไ่มไ่ด้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่าน

เคยเหน็ในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ไดม้ีแนวความคิดที่ว่า สัตว์

ต่างๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ีและเป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตว์นั้นๆ จึงท้าใหทุ้กท่านได้สมัผัส

ถึงชีวิตความเป็นอยูท่ี่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ตา่งๆ 

รวมถึงครอบครัวลิงอุลงัอุตังแสนรู ้

 **(ส้าหรับกรุ๊ป 29ธ.ค.-02ม.ค.62/30ธ.ค.-03ม.ค.62)** น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์หิมะและน้ าแข็งคามิคา

วะ(Kamikawa Ice Pavilion) เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ โดยสร้างใหเ้ป็นโลกน้้าแขง็ที่มอีุณหภูมิภายในต่า้ถึง 

-20 องศาเซลเซียส ด้านหนา้ของพิพธิภัณฑ์เปน็ศูนย์ขายของที่ระลึก ภายในพิพธิภัณฑ์มีแกลลอรี่ใต้ดินที่

รวบรวมชิ้นงานที่ท้ามาจากน้้าแข็ง ทางเดินอุโมงค์น้า้แข็งที่ประดับประดาด้วยไฟสวยงาม บาร์น้้าแข็ง และถ้้า

จ้าลองหนิงอกหินย้อย นอกจากนั้นยังมีสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ใต้น้้าแขง็ เช่น คลิโอเนะ(Clione) หรือที่รู้จักกันใน

ชื่อผีเสื้อทะเลให้ชมกันอีกด้วย 

 น้าท่าน น้าท่านช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน  ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด 

อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 

เยนเท่านั้น 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

พักที่         ROUTEINN GRAND ASHAHIKAWA หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 อะซาฮิยาม่า – บิเอะ – ลานสกี Shikisai no –คลองโอตารุ–ถนนทานูกิโคจิ                                 (B/L/-) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ(Biei) นับว่าเป็นเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ที่เล็กแค่ขนาดแต่

คุณภาพโดยเมืองแห่งนี้มีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ด้วย

ความที่เป็นเมืองขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่ก็ถือว่ามีครบครันทุกสิ่งแบบ

มาตรฐาน 

จากนั้นเดินทางสู่ Shikisai no ("Snow Land") ลานสกี พาโนราม่า ที่รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะ

กับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี) 

กิจกรรม และค่าใช้จ่ายคร่าวๆ Snowmobile: เริ่มต้น 10,000 เยนต่อคน Snow Raft: 600-1,000 เยนต่อคน 

Banana Boat: 600-1,000 เยนต่อคน Sled: 200 เยนต่อคน Tube: 200 เยนต่อคน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *** เมนู BUFFET*** 

 น้าท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแกแ่ละความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ แวะ

ชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่

ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าใน

ตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่รมิ

คลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู้ ย่านทะนุกิโคจิ(Tanuki Koji) เป็นย่านช้อปปิ้ง โดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนว

ถนน ยาว 1 กิโลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น้้า Sosei สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน 
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ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องส้าอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้

เลือกรับประทานมากมายย่านนี้เป็นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ 1873 ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ 

เช่น เทศกาลทะนุกิ ในฤดูร้อน(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม        

ค่ า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

พักที่ SMILE HOTEL PREMIER SAPPORO หรือเทียบเท่า   
 

 

 

 

 

  
 
วันที่ 4 ตลาดนิโจ – หอนาฬิกา– ท าเนียบรัฐบาลเก่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช๊อกโกแลต–                                                                                                                         

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด              (B/L/-) 
 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดนิโจ(Nijo Market) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร นับเป็นตลาดที่ได้รับความนิอย่างมาก

ในทั้งหมูนักท่องเที่ยวต่างถิ่นไปจนถึงชาวบ้างเองก็ตาม โดยตลาดแห่งนี้นั้นถือเป็นตลอดเก่าแก่ที่มีอายุเป็น

ร้อยปีและเปิดท้าการครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1903 พื้นที่ของตลาดนั้นครอบคลุมพื้นที่เมือง 1 บล็อก ภายใน

ตลาดเรียกได้ว่ามีสินค้าที่เน้นไปที่ผลผลิตในท้องถิ่น และอาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะเป็น ปู ไข่ปลาแซลมอน 

หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส้าคัญของเมืองซัปโปโรอีก

แห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อน

จะเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการ

ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ 
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น้าท่านชม ท าเนียบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบ

มาจากอาคารท้าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐจ้านวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึก

แดงหลังนี้ใช้เป็นที่ท้าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะ

ย้ายไปที่ท้าการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นใน

ปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่นั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมือ่ปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมส้าคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 

 กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ อาหารทะเลนานาชนิด และ ซูชิหน้าต่างๆ 

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด 

ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ ได้มีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ 

ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและก้าลังใจสืบไป 

 น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ (Ichiya Chocolate Factory) เป็นโรงงานของบริษัท อิชิยะ 
Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบริษัท คือ คุก้กี้ Shiroi Koibio ของฝากทีน่ิยม
ของฮอกไกโด (คุก้กี้เนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาว) ภายในบริเวณสวนสนกุประกอบด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร และพิพธิภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้อมจา้หนา่ยช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้เข้าชม
สามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุ้กกี้ หรอืเข้ารว่มกิจกรรมเวิร์คช้อปท้าคุ้กกีด้้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีสนาม 
Shiroi Koibito Park สนามฟุตบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขนัฟุตบอลทอ้งถิ่น J-League อกีด้วย และในช่วง
หน้าหนาวนั้นที่โรงงานแห่งนี้จะมกีารเปิดไฟ Illumination ด้วยตกึเป็นอาคารสไตล์ยุโรปจึงท้าให้บรรยากาศนั้น
เหมือนหลุดไปเดินอยู่ในเมืองโรแมนตคิของยุโรปเลยก็ว่าได้ 

ค่ า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

พักที่ SMILE HOTEL PREMIER SAPPORO หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                                             (B/-/-) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.55  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X 

เที่ยวบินที่ XJ620 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง  

15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ

ประทับใจ 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน

ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
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 ท่าน

ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบิน
อัตรา  
ท่านละ 
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วันหยุดยาว และ เทศกาลปีใหม่ 2562 
06 – 10 ธนัวาคม 61 36,900 36,900 36,900 8,500 19,900 

28 ธ.ค. -01 ม.ค. 62 42,900 42,900 42,900 8,500 22,900 

29 ธ.ค. -02 ม.ค. 62 42,900 42,900 42,900 8,500 22,900 

30 ธ.ค. -03 ม.ค. 62 42,900 42,900 42,900 8,500 22,900 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

(Infant) ทั้งนี้ทา่นสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

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

(ไมม่ีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านที่ถือหนังสอืเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญ่ีปุ่น ไม่

จ าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อคร้ัง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเทีย่ว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ตั๋ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  

สนามบินและค่าภาษีน้้ามันทกุแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
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เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไมใ่ช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่

ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระ   

  ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จ้ากัด 

  จ้านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา  

   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก 

ไ ป 

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น

ส้าคัญ 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ต า ม 

   กรรมธรรม์)  

 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกวา่



 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  CTSNY HOK NEW YEAR 5D3N DEC18 -XJ-W65 

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อน

เดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการ

บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ

ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ 

ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การส้ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ทา่นได้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 
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• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออ

นออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ

ด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต่้า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

• กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง

ได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้อง

มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 

7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน เพื่อจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกดิขึ้นกับผู้เดนิทาง  
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• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณี

ที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออก

บัตรโดยสาร 

• หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง

ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

• อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป 

หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระ

ค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวัง

สินน้้าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความ

เหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดิน

บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั

จะค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับ



 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  CTSNY HOK NEW YEAR 5D3N DEC18 -XJ-W65 

บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูก

เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ 

จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ 

ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หาก

ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 

จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 
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- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้

แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


