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HOKKAIDO WINTER (5D3N) 

“CTS15 HOKKAIDO ระฆงัแหง่

รัก” 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 
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บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่

สนามบินดอนเมือง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบิน

ได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

XJ620 DMK(ดอนเมอืง) - CTS(ชโิต

เสะ) 

02.10-10.40 

XJ621 CTS(ชโิตเสะ)- DMK(ดอน

เมอืง) 

11.55-18.00 

วนัที่ 1  

กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)  

23.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศ

ไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ 

หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย

ให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้า

ทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

วนัที่ 2 

สนามบนิชโิตเสะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ – หมูบ่า้นรา

เมง – ออิอนมอลล ์
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02.10 น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศ

ญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ620  ไม่มีบริการอาหาร 

และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน้้าหนักไม่

เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

10.40 เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.

ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากท่ีสุดใน

ญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ท่ีไม่ได้ถูกกักขัง

ในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ท่ัว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจาก

ท่ัวโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดท่ีว่า สัตว์ต่างๆ ควรท่ีจะอาศัย

อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงท้าให้

ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิ

เช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุ

ลังอุตังแสนรู้ 
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 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด 

นับย้อนหลังไปต้ังแต่สมัยต้นโชวะ   ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาท่ีถือ

ก้าเนิด  ราเม็งขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลาย

ชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้

เสร็จสิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือก้าเนิดขึ้นจากความคิด

สร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน้้าซุป
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ให้อยู่ได้นานขึ้นโดยเคลือบผิวน้้าซุปด้วยน้้ามันหมู หรือจะเป็นน้้าซุปซีอิ๊ว

ท่ีเคี่ยวจากกระดูกหมูและน้้าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” 

และเส้นบะหมี่ท่ีมีส่วนผสมของน้้าน้อยกว่าปกติและด้วยความโด่งดังและมี

เอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี้เป็นที่ช่ืนชอบของชาวญี่ปุ่น 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ห้าง AEON MALL อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า

ตามอัธยาศัย  

ค่้า      อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

สมควรแก่เวลาน้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

ที่พัก ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ 3 

ลานสกชีคิไิซ – คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัธก์ลอ่งดนตร ี- 

พพิธิภณัฑ์เครือ่งแกว้  

– ดวิตีฟ้ร ี– โรงงานชอ็คโกแลต – ทา้เนยีบรฐับาลเกา่ 

– ทานกุโิคจ ิ–  

นั่งชงิชา้สวรรคช์มววิเมืองซปัโปโร 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านสนุกสนานท่ี ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า ท่ีรวมกิจกรรมทางสกี 

หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถ่ายรูป วิวสวยๆ 

แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี)  
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             กิจกรรม และค่าใช้จ่ายคร่าวๆ Snowmobile: เริ่มต้น 10,000 เยน

ต่อคน / Snow Raft: 1,000 เยนต่อคน Banana Boat: 1,000 เยนต่อคน 

Sled: 500 เยนต่อคน Tube: 500 เยนต่อคน 

 

 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุด

แสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งบ้านเรือน นั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบ

เป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการ
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ท้าการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่าน

เดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ 

คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 

1923 เพ่ือเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลัง

เลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนน ส้าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดังต่างๆ 

ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุง

เป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง   

 

                 จากนั้นน้าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่าน

สามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ     สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมา

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบท้ากล่องดนตรีใน

สไตล์ของ ตัวเองขึ้นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย  

น้าท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบ

ต่างๆ จึงท้าให้เครื่องแก้วท่ีออกมามี    รูปแบบและสีท่ีแตกต่างกัน 

จากนั้นน้าท่านช้อปปิ้ง ร้านคา้ Duty Free ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมาย

หลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องส้าอางค์ โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ 

เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ 

น้าท่านเยี่ยมชม โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต

ช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลต

ต่างๆและท่ีพลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(Shiroi Koibito) 

ซึ่งเป็นช็อกโกแลตท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของท่ีนี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ี

ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป 

นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตท่ีหาซื้อท่ีไหนไม่ได้ และท่านก็

ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเข้าส่วนการผลิต) 
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น้าท่านผ่านชม ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด    เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 

2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน

เป็นอิฐท่ีท้ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มา

ยาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่

หลังจากถูกไฟไหม้ เมื่อปี  พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น

สมบัติทางวัฒนธรรมส้าคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512   
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น้าท่านช้อปปิ้ง ย่านเก่า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งช้

อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินท่ี มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความ

ยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าต้ังเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าต้ังขวางใน

แนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin 

น้าท่านนั่ง ชิงช้าสวรรค์ยักษ์   ต้ังอยู่บนชั้น 7 ของห้างสรรพสินค้า 

Norbesa ภายในเมืองซัปโปโร (Sapporo) ท่ีนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชม

วิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวทิวทัศน์ของเมือง

ยามค่้าคืนนี่หากอยากชมแล้วต้องมาท่ีนี่ให้ได้ โดยชิงช้ายักษ์แห่งนี้จะมี

เส้นผ่านศูนย์กลาง 45.5 เมตร ความสูงรวมอาคาร 78 เมตร มีกระเช้านั่ง

ท้ังหมด 32 ตัว วนแต่ละรอบใช้เวลา 10 นาที สามารถเห็นวิวตัวเมืองซัป

โปโรท่ีสวยงามท้ังหมด ตอนกลางคืนตัวชิงช้าเองก็จะมีการประดับประดา

ด้วยแสงไฟหลากสีสัน บอกเลยว่าถ่ายรูปนี่ท้ังสวยและอินดี้แบบสุดๆ 

 

ค่้า    อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

พักที่  NEW OTANI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ 4 

คโิรโระ รสีอรท์ – ตลาดปลาโจไก – อทุยานโมอาย – 

พระใหญอ่าตะมะ ไดบตุส ึ–  

หอนาฬกิาซปัโปโร – สวนโอโดร ิ– มติซยุเอาท์เลต็ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น้าท่านเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESORT 

ต้ังอยู่ท่ามกลางขุนเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะแสนนุ่ม ให้ท่านสนุกสนานกับ

กิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีท่ีหลากหลาย 

เช่น สกี, สโนว์บอร์ด,กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (หมายเหตุ: ค่าทัวร์ไม่รวม

ค่ากิจกรรมต่างๆ ไม่รวมค่าอุปกรณ์และไม่รวมค่ากระเช้ากอนโดล่า) หรือ

ท่านจะเลือกช้อปปิ้งท่ีโซนพลาซ่าคิโรโระ รีสอร์ทท่ีถูกเลือกเป็นโลเคชั่น

หลักในภาพยนต์เรื่อง แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียวเรื่องแรกของค่ายจีดี

เอช ได้เปิดมุมสวยท่ัวสกีรีสอร์ทใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท้าใน location ต่างๆ 

เช่น  ระฆังแห่งความรัก (Love Bell) ต้ังอยู่บนยอดเขาอะซาริ (Asari 

Peak) ของคิโรโระ รีสอร์ท ระฆังนี้มีต้านานของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ 

นักท่องเท่ียวมักจะมาสั่นระฆัง แล้วอธิษฐานขอพรให้ความรักสมหวัง

ตลอดไป (การเดินทางขึ้นไปยัง ระฆังแห่งความรัก ต้องนั่งกระเช้ากอนโด

ล่าขึ้นสู่ยอดเขาโดยระหว่างทางจะเห็นต้นไม้และวิวหุบเขากว้างใหญ่ และ

เมื่อขึ้นไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหน้า พร้อม ระฆังแห่งความ

รัก ต้ังตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็นจุดให้คู่รักมาตีระฆังขอพรเรื่องความ

รักแล้ว ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งด้วย) ลานสกี ส้าหรับ

นักสกีมืออาชีพและสมัครเล่น สามารถเพลิดเพลินกับการเล่นสกีและสโนว์

บอร์ด สมาชิกตัวน้อยก็สามารถเล่นสนุกได้เพราะมี Annie Kids Ski 
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Academy โรงเรียนสอนสกีส้าหรับเด็ก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสนสนุก

ในลานหิมะขนาดใหญ่  Snow Parkและสุดท้าย คิโรโระ รีสอร์ท มาร์เก็ต

แหล่งรวมขนมอร่อยเเละสินค้าท่ีขึ้นชื่อของฮอกไกโดไว้ครบซึ่งท่าน

สามารถช้อปปิ้งกลับไปเป็นของฝากได้ หมายเหตุ:กิจกรรมเล่นสกีและ

กระเช้ากอนโดล่าขึ้นอยู่กับปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ 

 

จากนั้นน้าท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า

80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อก เป็นหนึ่งในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง 

ร้านค้าต่างๆจ้าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่

ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น 

ข้าวโพด แตงโม และ มันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารท้องถิ่นท่ีขึ้นชื่อคือ 

อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมข้าว เรียกว่า donburi 

กลางวัน    อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
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น้าท่านเดินทางสู่ อุทยานโมอาย ก่อต้ังขึ้นในปี 1982 มีเนื้อท่ีท้ังหมด 

1,800,473 ตารางเมตร และเปิดให้เข้าชมตลอดปีกับความสวยงาม กลุ่ม

หินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) และ Atama  Daibutsu  พระพุทธรูปองค์

ใหญ่ อะตะมะ ไดบุตสึ เป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดา

โอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์

ท่ีถือว่าท่ีสุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้น

พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้้าหนัก 1500 ตัน พ้ืนท่ีท่ี

ล้อมรอบ ซึ่งเป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมท่ีมนุษย์

สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงาน

ศิลปะชั้นเอกท่ีหาดูได้เฉพาะท่ีนี่เท่านั้น สร้างขึ้นเพ่ือให้เห็นถึงอีกแง่มุม

หนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมพระพุทธศาสนาได้

ท่ามกลางความเงียบสงบอย่างแท้จริงเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสุสาน 

Makomanai Takino Cemetary  อีกท้ังยังสามารถชมในวิวทิวทัศน์ท่ี

แตกต่างกันทุกๆฤดู ช่วงฤดูหนาวท่ีเหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวโพลน

ของหิมะ  

 

ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาท่ี

เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ท่ีส้าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง 
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สร้างต้ังแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด 

แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาต้ังแต่ พ.ศ.

2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ท่ีอยู่

คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น   

ผ่านชม สวนโอโดริ ต้ังอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสอง

ฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีงดงาม 

และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาลหิมะซัป

โปโร สามารถดูดนักท่องเที่ยวท้ารายได้ให้แก่ฮอกไกโดมากมาย  

 จากนั้นเดินทางสู่ มิตชุย เอาท์เล็ท เป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่

แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จ้าหน่ายเส้ือผ้าผู้หญิง ผู้ชาย 

เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือก

ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่้า อิสระอาหารกลางค่้าตามอัธยาศัย 

ได้เวลาอันสมควรน้าท่านสู่ ได้เวลาอันสมควรน้าท่านสู่ โรงแรมท่ีพัก 

พักที่  NEW OTANI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ 5 
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สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด) - สนามบนิดอนเมอืง 

(กรงุเทพฯ) 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX 

11.55  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ621 ไม่มีบริการอาหาร 

และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

18.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่้าเปน็ตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋

รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหนา้ของบรษิัท ทกุครัง้กอ่นท้าการ

ออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ 

โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่าน

เอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก้าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้ง

ละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เดก็ 2 

ผูใ้หญ ่ 

เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายไุมเ่กนิ 

12 ป)ี 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่

เดก็ไมม่เีตยีง 

(เดก็อายไุมเ่กนิ 

12 ป)ี 

พกัเดีย่ว 

เพิม่อตัราหอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ัว๋

เครือ่งบนิอตัรา  

ทา่นละ 
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อตัราเดก็ ทา่น

ละ 

อตัราเดก็ ทา่น

ละ 

   เดนิทางเดอืน พฤศจกิายน 2563 

26-30 

พฤศจิกายน 63 
25,899 25,899 25,899 7,500 15,900 

27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 

63 
26,899 26,899 26,899 7,500 16,900 

28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 

63 
26,899 26,899 26,899 7,500 16,900 

29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 

63 
26,899 26,899 26,899 7,500 16,900 

30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 

63 
26,899 26,899 26,899 7,500 16,900 

เดนิทางเดอืน ธนัวาคม 2563 

3-7 ธนัวาคม 

2563 30,899 30,899 30,899 7,500 20,900 

4-8 ธนัวาคม 

2563 30,899 30,899 30,899 7,500 20,900 

7-11 ธนัวาคม 

2563 30,899 30,899 30,899 7,500 20,900 

8-12 ธนัวาคม 

2563 
28,899 28,899 28,899 7,500 18,900 

11-15 ธนัวาคม 

2563 
28,899 28,899 28,899 7,500 18,900 

16-20 ธนัวาคม 

2563 28,899 28,899 28,899 7,500 18,900 
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17-21 ธนัวาคม 

2563 28,899 28,899 28,899 7,500 18,900 

18-22 ธนัวาคม 

2563 
28,899 28,899 28,899 7,500 18,900 

19-23 ธนัวาคม 

2563 
28,899 28,899 28,899 7,500 18,900 

28 ธ.ค.63 – 1 

ม.ค.64 
38,899 38,899 38,899 10,000 23,900 

29 ธ.ค.63 – 2 

ม.ค.64 
39,899 39,899 39,899 10,000 24,900 

30 ธ.ค.63 – 3 

ม.ค.64 
39,899 39,899 39,899 10,000 24,900 

31 ธ.ค.63 – 4 

ม.ค.64 
38,899 38,899 38,899 10,000 23,900 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศก์

ท้องถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกค้า ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น 

รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้

ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยสว่นนี ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทุก

ท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 

บาท **  
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(ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** ท่านที่ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไป เพือ่การ

ท่องเทีย่ว ประเทศญี่ปุน่ ไมจ่้าเปน็ตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ้านกัได้

ไมเ่กนิ 15 วนั ตอ่ครัง้ **  

** ประกาศสา้คญัจากสายการบนิ กรณลีูกคา้ผูเ้ดนิทางไม่ผา่นดา่นตรวจคนเขา้

เมอืงประเทศปลายทาง ทา้ใหล้กูค้าต้องถูกสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนี้อาจ

จา้เปน็ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร (ตัว๋) เที่ยวบนิขากลบั 

รวมถงึคา่บริการอืน่ๆ รวมไปถงึคา่ปรบัที่ทางประเทศปลายทาง เรยีกเกบ็เพิ่ม ไม่วา่

กรณใีดกต็าม ลูกคา้ผู้เดนิทางจ้าเปน็ตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึน้ใน

ส่วนนีเ้องทัง้หมด ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียว

หนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์

แบบ ไม่ใช่ต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Air 

Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้้าหนกัไม่

เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัด

จ้านวนชิ้น แต่ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงาน

ขับรถ) 
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 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ใน

ก ร ณี มี ง า น เ ท ร ด แ ฟ ร์  ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า  

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท้าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิง

มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า

เป็นส้าคัญ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่

ละสถานท่ีในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกัน

สูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้า

ประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญีปุ่นไม่

เกิน 15 วัน) ** ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทาง

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้

ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 

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

อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้
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ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆ

ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถท้าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ี

ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน้้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่ า เ พ่ิม  7% และภาษีหั ก  ณ ท่ีจ่ าย  3% กรณี ต้องการออก

ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อย

ละ 100 ของค่าบริการทั้งหมด 

 ** ยกเว้น กรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์แจ้งไม่น้อยกว่า 50 วันก่อนวันเดินทาง ** 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช้าระแล้วเนื่อง

ในการเตรียมการจัดการน้าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส้ารองท่ีนั่งต๋ัว

เครื่องบิน การจองท่ีพัก ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ฯลฯ 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อย

ละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน  ก่อนเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนเงินค่าบริการใดๆ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน

ได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 
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 **ในกรณีที่ตัดกรุ๊ปหน้าร้านหรือกรุ๊ปเหมา หากมีการยกเลิก ขออนุญาตเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง** 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัท

ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออนออกเดินทาง ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญ

ด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

เงือ่นไขสา้คญัอืน่ๆที่ทา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต้่า อย่างน้อย 20 ท่าน 

หากต้่ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดี

ท่ีจะช้าระค่าบริการเพ่ิมเ พ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางบริษัทยินดี ท่ีจะ

ประสานงาน เพ่ือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวาง

แผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ได ้

 กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัว

เครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับ

เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและ

เวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท

บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพ

ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่าน

จ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดย
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ในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณา

แจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ 

(Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือ

ต้ังแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือ

จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่าน

ให้กับเจ้าหน้าท่ีหลังจากช้าระเงินกรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลาย

ท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่

ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการ

ออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่ง

ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อน

ออกเดินทาง 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) 

ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป 

และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ี

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน ณ วันกลับ  
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 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบั ติส้าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไป

ต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน้้าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึง

รบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพ่ือมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความ

เหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมง

เย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 

ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็น

อย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อ

แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสาย

การบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทาง

บริษัทจะค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีท่ีจ้าเป็นจะต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับ

เงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับ

บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่

ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจอง

และถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ี

ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
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(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใด

หน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มี

รอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่

อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ

เดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด 

กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท้าหนังสือเดินทาง

ฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัท

เร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) 

เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง

ท้ังหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามท่ีสุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบ

ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว 

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

แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกัน

เสมอไป) 

- กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่งท้ังสิ้น 
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- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบิน

มีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆ

ท้ังสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับ

เท่านั้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้า

จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ

การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากได้ส้ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัด

ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

**เมื่อทา่นชา้ระเงนิค่าทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแล้ว

ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี้

แล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
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