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บินดว้ยสายการบินไทย  (TG) : ข้ึนเคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

TG 670 BKK(กรงุเทพ) - CTS(ชโิตเสะ) 23.45 – 08.30 

TG 671 CTS(ชโิตเสะ)- BKK(กรงุเทพ) 10.30 – 15.30 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํา้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํา้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                          
 

20.30  คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 3 สายการบนิไทย 

เคานเ์ตอร ์D เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์ห ้

คําแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

 ** ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับ

และจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 

23.45  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG670    

** เทีย่วบนินี ้บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง ** 

 

 
 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเสะ - โนโบรเิบทส ึ- หบุเขานรก จโิกกดุาน ิ-  สวนหมโีชวะ -กระเชา้อซุุซงั - 

ทะเลสาบโทยะ - เทศกาลไฟประดบั TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION.             
 

06.20 เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 NOBORIBETSU นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึเป็นเมอืงในกิง่จังหวดัอบิรุ ิในจังหวดัฮอกไกโด ของ 

      ประเทศญีปุ่่ น จัดตัง้ในฐานะตําบล เมือ่ ค.ศ. 1961 ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องนครซัปโปโร นอกจากเมอืงยัง

กนิพืน้ทีข่องอทุยานแหง่ชาตชิโิกะส ึ- โทยะ บางสว่นดว้ย เนื่องดว้ยตัวเมอืงเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นปากแมน้ํ่าดังนัน้

จงึมีพื้นที่ค่อนขา้งแคบ ซึง่ห่างจากชายฝ่ังราว 6 กโิลเมตร ยังเป็นที่ตัง้ของ โนะโบะรเิบะส-ึออนเซ็น ที่ผูค้น

สามารถเพลดิเพลนิกับน้ําพุรอ้นจํานวนมาก โดยทีน่ี่เป็นหนึง่ในรสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีมากในประเทศญีปุ่่ น และถอืเป็น 

"เมอืงน้ําพุรอ้น" ทีใ่หญ่ทีส่ดุในในฮอกไกโด ซึง่สถานทีแ่หง่นี้ ยังเป็นทีต่ัง้ของ หบุเขานรก จโิกกดุาน ินอกจากนี ้

โนโบรเิบ็ตส ึยังเป็นที่ตัง้ของอุทยานหมีสน้ํีาตาล ซึง่เป็นหมีเฉพาะถิน่ของฮกไกโด ซึง่หมสีน้ํีาตาล ที่ถือเป็น

สญัลักษณ์อยา่งหนึง่ของเมอืงนีอ้กีดว้ย 

 

JIKOKUDANI นําท่านเดนิทางสู ่หุบเขานรก จโิกกุดาน ิมคีวามหมายวา่หุบเขาผานรก หุบเขาผานรก แห่งนี้

เกดิจากภเูขา ไฟซึง่ยังไมด่ับจงึกอ่ใหเ้กดิน้ําพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคง

อยูช่ัว่กลัป์ อดุมไปดว้ยแรกํ่ามะถันซึง่เกดิจากความรอ้นใตด้นิ บรเิวณดา้นบนของผวิดนิจะมแีรกํ่ามะถันสหลอืงเป็น

จํานวนมากสวยงามแปลกตาแบบทีไ่มเ่คยพบเห็นทีไ่หนมากอ่น  



 

 

 
 

กลางวนั     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น่ังกระเชา้ไฟฟ้าสูภ่เูขาไฟอสุซุาน  เป็นภเูขาไฟทีทํ่าใหเ้กดิทะเลสาปโทยะขึน้มา จากหลักฐานพบวา่ USUZAN

ภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุขึน้มาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั้นจงึทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภุมทิัศน์ของพื้นที่แถบนี้อย่าง

ต่อเนื่อง ล่าสุดมกีารปะทุไปเมือ่ปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟทีย่ังคุกรุ่นมคีวันสขีาวลอย

ขึน้มาตลอดเวลา (ขอสงวนสทิธิใ์นกรณียกเลกิ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

     



 

 

 
 

  สวนหมโีชวะชนิซงั เพือ่ชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีน้ํีาตาลนับ SHOWA SHINZAN BEAR PARK

100 ตัว ทีใ่กลส้ญูพันธุแ์ละหาดูไดย้าก ในญีปุ่่ นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชือ่กันวา่หมสีี

น้ําตาลนี่ถอืเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย อสิระใหท้่านชม จุดชมววิไซโร ความสวยงามของเมอืงฮาโกดา

เตะยามคํ่าคนื ซึง่เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุตดิอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น ซึง่อยู่บรเิวณเดยีวกัน เมือ่ท่านยนื

อยูบ่นจดุชมววิทา่นสามารถมองเห็นทะเลสาปโทยาโกะทัง้หมด ทะเลสาบกลางน้ําทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขา 

 

 
   

  ทะเลสาบโทยะ (TOYA LAKE) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รปูวงกลม มเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 TOYA LAKE

กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ซึง่เกดิจากการระเบดิตัวของภเูขาไฟเมือ่หลายแสนปีมาแลว้ ซึง่ทะเลสาบที่

เกดิจากระเบดิครัง้นัน้ไดแ้ก ่ทะเลสาบชค็ิอทส ึ(LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบคัททะระ (LAKE KATTARA) ทะเล

สาบฮงัเง็ตส ึ(LAKE HANGETSU) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบทีเ่กดิขึน้นัน้ ทะเลสาบโทยะ ถอืวา่เป็น

ทะเลสาบทีม่ธีรรมชาตทิีส่วยงามมากกวา่แหง่อืน่ดว้ยมภีเูขาไฟอยูก่ลางทะเลสาบ รอบบรเิวณทะเลสาบโทยะม ี

 



 

 

 แหลง่อาบน้ําแรช่ัน้ดใีหไ้ดแ้ชก่นัอกีดว้ย และทะเลสาบแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงทีน้ํ่าจะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดหูนาว ใน

หนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิเลน่ ป่ันจักรยาน หรอืลอ่งเรอืชมทวิทัศนอ์นังดงาม 

  

   ในชว่งฤดหูนาวนัน้เมอืงโทยะมกีารประดับประดาดว้ยหลอดไฟTOYALAKE ONSEN ILLUMINATION.

จํานวนกว่า 12,000 ดวงตามถนนจากเมืองอนเซ็นไปยังรมิฝ่ังทะเลสาบโทยะ เรียกว่า ถนนประดับไฟ 

(Illumination Street) อยูต่ลอดทัง้ปี นอกจากนี้ตัง้แตช่ว่งปลายเดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป ทีล่านนงิวิะอฮิโิรบะ 

ใจกลางเมอืงอนเซ็นก็จะไดเ้ห็น อโุมงคป์ระดับไฟ  อกีดว้ย อโุมงคท์ีส่วา่งไสวระยบิระยับไปตลอดระยะทางราว 70 

เมตรดว้ยหลอดไฟ LED จํานวนกวา่ 400,000 ดวงนีน้อกจากจะไดร้ับความนยิมในหมูคู่ร่ักแลว้ ก็ยังเป็นทีน่ยิมของ

กลุม่ผูม้าเทีย่วเป็นครอบครัวทีม่เีด็กเล็กมาดว้ยเชน่กนั 

 

 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรพาทกุทา่นสูโ่รงแรม 
 

คํา่      บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั:  TOYA KANKO HOTEL , TOYA LAKE  หรอืเทยีบเทา่

 จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ํา้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากได้

แชน่ํา้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการหมนุเวยีน

โลหติดขี ึน้  

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่าม ลานสก ี Shikisai   no – คลองโอตารุ  – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ – ดวิตีฟ้ร ี

(พเิศษ บฟุเฟตข์าป ู3 ชนดิ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

 ลานสกชีคิไิซ พาโนรามา่ ทีร่วมกจิกรรมทางสก ีหลากหลาย เหมาะกับทกุSHIKISAI NO SNOW LAND   

เพศทกุวยั หรอือสิระกบัการถา่ยรปู ววิสวยๆ แสนโรแมนตคิ (ไมร่วมคา่กจิกรรมและอปุกรณ์สก)ี  

 กจิกรรม และคา่ใชจ้า่ยครา่วๆ Snowmobile: เริม่ตน้ 10,000 เยนตอ่คน / Snow Raft: 1,000 เยนตอ่คน Banana              

Boat: 1,000 เยนตอ่คน Sled: 500 เยนตอ่คน Tube: 500 เยนตอ่คน 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟ่ต ์ขาป ู3 ชนดิ 

 



 

 

  เมอืงโอตารุ ซึง่ถอืเป็นเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่บา้นเรอืน นัน้ สว่นOTARU

ใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหว่าง

ประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารอุันสวยงาม

น่าประทับใจ คลองโอตารเุป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถา่ย

สนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนน สําหรับนักท่องเทีย่วแทนโกดัง

ตา่งๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ

น่ันเอง   

 
 จากนั้นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีซ ึง่มีอายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ     

สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบุัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากลอ่งดนตรใีนสไตลข์อง 

ตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย  

 นําท่านชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึทําใหเ้ครื่องแกว้ที่ออกมามี    

รปูแบบและสทีีแ่ตกตา่งกนั 

 รา้นคา้ Duty Free ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ เครือ่งสําอางค ์โฟมลา้งหนา้ 

วติามนิตา่งๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ 

 

อสิระอาหารกลางคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 

พกัที:่  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่ ี ่ อุทยานโมไอ - นมสัการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลานโิจ - มติชุย เอาทเ์ล็ท - 

ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - สวนโอโดร ิ- ช็อปป้ิงทานุกโิกจ ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 
 

  อุทยานโมไอ  กอ่ตัง้MOKOMONAI TAKINO

ขึน้ในปี 1982 มีเนื้อทีท่ัง้หมด 1,800,473 ตาราง

เมตร และเปิดใหเ้ขา้ชมตลอดปีกับความสวยงาม 

กลุม่หนิสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) และ Atama  

Daibutsu พระพุทธรูปองคใ์หญ ่อะตะมะ ได

บุตส ึเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกีชิน้หนึ่งของ

ทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนกิชาว

ญีปุ่่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอรท์ีถ่อืวา่ทีส่ดุรางวัล

ของสถาปนิก โดยมลีักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบ

รูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร 

และมีน้ําหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอ้มรอบ ซึง่เป็น

การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่

มนุษยส์รา้งขึน้กบัความงดงามจากธรรมชาต ิมองดู

แลว้ประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชัน้เอกที่หาดูไดเ้ฉพาะที่นี่เท่านั้น สรา้งขึน้เพื่อใหเ้ห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของ

พระพุทธศาสนา โดยใหผู้ม้าเยอืนไดช้ืน่ชมพระพุทธศาสนาไดท้่ามกลางความเงยีบสงบอย่างแทจ้รงิเพราะเป็น

สว่นหนึง่ของสสุาน Makomanai Takino Cemetary  อกีทัง้ยังสามารถชมในววิทวิทัศน์ทีแ่ตกตา่งกันทกุๆฤด ูชว่ง

ฤดหูนาวทีเ่หมอืนอยูท่า่มกลางความขาวสะอาดของหมิะทีข่าวโพลน  

  

  ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลาแหง่นี้ สรา้งNIJO FISH MARKET

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รูจ้ักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลทีจั่บได ้

สว่นใหญจ่ะหาไดจ้ากทะเลแถบนีท้ัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ทา่เรอืเลยทเีดยีว ลกูคา้สว่นใหญ่

จะมทีัง้นักท่องเทีย่วในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่ง 

ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 



 

 

 
 

มติชุย เอาทเ์ล็ท เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญแ่หง่แรกของฮอกไกโด MITSUI OUTLET 

มสีนิคา้แบรนดต์า่งๆ จําหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระให ้

ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

 
 

  ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO

เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น เป็นอฐิทีทํ่ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ 

ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟ

ไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่ จงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีนให ้

เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมสําคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 



 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  หรอื สวนโอโดร ิเป็นสวนสาธารณะทีม่รีปูทรงเป็นแนวยาวตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซัปโปโร ถอืกําเนดิOdori  Park 

ในตน้สมัยเมจ ิและปัจจุบันปฏบิัตหินา้ทีเ่ป็นสวนหย่อนใจ และสวนกจิกรรมสําคัญของเมอืงเชน่เดยีวกับเป็นเสน้

แบง่เขตเมอืงออกเป็นซปัโปโรเหนอื ใต ้ตะวนัออก และตะวนัตกสวนโอโดรเิป็นอกีหนึง่ทีข่องนักทอ่งเทีย่วทีม่า 

ซปัโปโร ตอ้งมาถา่ยรปู กบับรรยากาสกลิน่ไอความรม่รืน่ และความสวยงามของดอกไมใ้นฤดกูาลตา่งๆ  

 

  ยา่นเกา่ ทานกุโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที ่มหีลังคามงุบวั TANUKIKOJI OLD TOWN

 แดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กวา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนวตะวันออก-

ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถาน ีSubway Odori และ Susukino 

 

 
 

อสิระอาหารกลางคํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่โรงแรมทีพั่ก 

 

พกัที:่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่

 

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                                             

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่

TG671    

 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชัว่โมง ** 

15.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 

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



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

อตัราเด็ก 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 
12 ปี) 

อตัราเด็ก 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋
เครือ่งบนิ

อตัรา  
ทา่นละ 

เดนิทางเดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ ์2563 
14 - 18 มกราคม 63 35,989 35,989 34,989 8,500 18,900 

21 - 25 มกราคม 63 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

22 - 26 มกราคม 63 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

22 - 26 กมุภาพนัธ ์63 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

29 ก.พ. - 4 ม.ีค. 63 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 3,000 เยน ตอ่ ทรปิ 

ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไมจ่าํเป็นตอ้งยืน่

ขอวซีา่ โดยสามารถพํานกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย

ประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี  สนามบนิ

และคา่ภาษีน้ํามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุา

ตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตารางอัตรา

คา่บรกิารระบ ุ

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการ THAI AIRWAYS อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนีํา้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก.  และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํา้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 (ไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 



 

 

 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 3,000 เยน ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ 

และ รุข่องเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ 

 กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจําท่านละ 15,000 บาท และตัดที่น่ังการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีกํ่าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ทา่นจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้

ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

 



 

 

เง ือ่นไขสําคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นัน้ สิง่สําคัญ ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่

เช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมล่วงหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากชําระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพื่อใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 หลังจากท่านชําระค่าทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จําเป็นตอ้งชําระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลับ  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิําหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวังสนิน้ําใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ 

เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่

กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะ

คํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ หากกรณีทีจํ่าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา

จา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 



 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรณุาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ

ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึ

อาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 




