
PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 3D2N 
พักสกีรีสอร์ทสุดหรู 4 ดาว  2 คืน 

สัมผัสหิมะ เรยีนสกี เล่นสก ีแบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน เต็มอิม่ 3 วัน 2 คืน 
All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna  

SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard 
พิเศษ !! ฟรี รถรับ-ส่ง สนามบิน-Club med Sahoro 

NIDN196857



 

 

 หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทาง ทา่นสามารถปรับเปลี่ยนสายการบินตามความต้องการ 
(**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบนิ**) 

 
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 

  
............  เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิหรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

(ตามสายการบินที่ท่านเลือก) 
............  ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน..... เที่ยวบินที่.....  

 
วันที่สองของการเดินทาง ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด)- CLUB MED SAHORO 

 
............  ถึง สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.

ม.)  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ     จากนั้นผู้เดินทางติดต่อที่เค้า
เตอร์ของทาง Club Med ซึ่งอยู่ช้ันเดียวกับผู้โดยสารขาเข้า  

   แล้วเดินทางโดยรถบัส จากสนามบินชิโทเซ่ไปยังรีสอร์ทที่สำรองจองห้องพักไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

**เวลารถรับ New Chitose Airport International Terminal – Domestic Terminal – Club Med** 

 

 

 

 

 

เมื่อได้เวลารถบัส ท่านจะเดินทางโดยรถบัสและเดินทางสู่คลับเมด Sahoro Hokkaido สกีรีสอร์ทที่

พร้อมให้บริการด้านการเล่นสกีพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตารฐานกีฬาสกีและสโนบอร์ดระดับโลก 

และทีมครูฝึกสอนการเล่นสกี (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม. (ขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศในขณะนั้น 

 

 

 

 

 

 

  นำท่านเช็คอินท์ และพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆที่ให้บริการภายในรีสอร์ท  ทีมคลับเมดฮอกไกโด ร่วม

ต้อนรับทุกท่านและอธิบายการใช้บริการต่างๆ จากนั้นนำท่านไปยังห้องพัก พร้อมแนะนำการใช้ SKI 

Pass (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม) โดยทีมจีโอ (GOs) ที่มาจากหลากหลายประเทศ 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมบริการฟรี ได้แก่  

1. ห้องอาบน้ำแบบออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น และสระว่ายน้ำอุณหภูมิห้องต้ังแต่ 11.00 – 23.00 น. ทุกวัน 
2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบริการ 11.00 – 23.00 น. 
3. บาร์เครื่องดื่ม เปิดบริการ 10.00 – 24.00 น. ท่านสามารถใช้บริการเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ 

กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมต่าง ๆ ตามเวลาดังนี้ (การบริการและเมนู อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม)   

 Happy Croissant  10.00 – 11.00 น.  
 Noon Appetizer  11.00 – 12.00 น. 
 Tea Time   15.00 – 16.30 น. 
 Evening Appetizer 17.30 – 18.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 

 
15.00 น.  ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี  

  และใช้ SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆ และชมวิว (กรณีบัตรหายติดต่อที่แผนกต้อนรับ) 
18.00 น. บริการอาการค่ำ ที่ห้องอาหารคลับเมด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ 

อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆ มากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์
ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่าง ๆ  

18.50 น. สำหรับท่านที ่ต้องการเล่นสกี ท่านสามารถลงชื ่อเพื่อเข้ารับการฝึกสอนในแต่ละคลาสตามระดับ
ความสามารถของท่านตั้งแต่ระดับปูพื้นฐาน ไปจนถึงทักษะสกีระดับสูงโดยไม่มีค่าใช่จ่าย กรณีที่ท่านไม่
มีอุปกรณ์สกีหรือชุดเล่นสกีท่านสามารถเช่าหรือซื้อได้ที่แผนกกีฬาสกี (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 

  



 

 

หมายเหตุ 
1. บริการคลาสครูฝึกสอนสกีและสโนบอร์ด มีทั้งหมด 6 ระดับ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้ใหญ่ โดยคำ

นึกถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เปิดบริการต้ังแต่ 09.00 - 11.00 และ           13.00 - 15.00 ตามตารางที่กำหนดให้
และเปลี่ยนแปลง ยกเลิกได้ตามสภาพอากาศและความปลอดภัย 

2. สำหรับค่าเช่าชุดสกี ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,600 เยน/วัน และเด็กท่านละ 2,600 เยน/วัน  
3. สำหรับท่านที่ต้องการ Private Ski Lesson ท่านสามารถสอบถามเจา้ที่ในวันที่ท่านเข้าพักระหว่างวันที่ 18.00 – 

19.15 น. ที่แผนกบริการสก ี
 
 

20.15 น.    หลังอาหาร ท่านสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชว์จากทีมจีโอ ที่หลากหลายความสามารถและการ

แสดงที่ไม่ซ้ำในแต่ละค่ำคืน จากนั้นสนุกกบัการเต้นแบบไม่ซ้ำใคร (Club Med Crazy Sign) และท่าน

สามารถเลือกสั่งเครื่องดื่มนานาชนิดที่บาร์เครื่องด่ืมไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ 

00.00 น.       ราตรีสวัสดิ ์

พักที่    CLUBMED SAHORO เป็นสกีรีสอร์ทระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สามของการเดินทาง คลับเมด ซาโฮโร่  (CLUB MED SAHORO) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.45 น.       ท่านสามารถเตรียมพร้อมและเช็คอุปกรณ์สกี สโนบอร์ดทีจ่องไว้ เพ่ือความสนุกสนาน และเพื่อความ

สะดวกสบายของท่าน ท่านสามารถมาถึงก่อนเวลาประมาณ 30 นาท ี
09.00-11.00  บริการคลาสสกีและสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามที่ท่านได้ระบุไว้ 

 



 

 

หมายเหต ุ  หากท่านไม่เล่นสกี หรือสโนบอร์ด ท่านสามารถเลือกสนกุกับกิจกรรมอืน่ได้ตามที่ทางรีสอร์ทจัดขึ้น 
(บางรายการอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เช่น 

 1. ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี และใช้ SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆ 
และชมวิว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรณีบัตรหายติดต่อที่แผนกต้อนรับ) 

 2. Snow Trekking เป็นการเดินสำรวจธรรมชาติท่ามกลางหิมะขาวโพลน (08.00-10.00 น.) ท่าน

สามารถเช่ารองเท้าลุยหิมะทีแ่ผนกกีฬาสกแีละลงชื่อล่วงหน้า 1 วัน 
 
11.30 น.    บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร แบบบุฟเฟต์ ที่มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ  อาทิ 

อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์
ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ  

 
13.00 น.    บริการคลาสสกีและสโนบอร์ด CLUB 1 – 6 ตามที่ท่านได้ระบุไว้ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมายเหตุ  กิจกรรมบริการฟรี ได้แก่  
1. ห้องอาบน้ำแบบออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น และสระว่ายน้ำอุณหภูมิห้องต้ังแต่ 11.00 – 23.00 น. ทุกวัน 
2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบริการ 11.00 – 23.00 น. 
3. บาร์เครื่องดื่ม เปิดบริการ 10.00 – 24.00 น. ท่านสามารถใช้บริการเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ 

กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมต่าง ๆ ตามเวลาดังนี้  
(การบริการและเมนู อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)   

 Happy Croissant  10.00 – 11.00 น.  
 Noon Appetizer  11.00 – 12.00 น. 
 Tea Time   15.00 – 16.30 น. 
 Evening Appetizer 17.30 – 18.30 น.  

15.00 น.   ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี และใช้ SKI Lift   ไปยังจุดจอดต่างๆ และชมวิว (กรณี

บัตรหายติดตอ่ที่แผนกต้อนรับ) 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.     บริการอาการค่ำ ที่ห้องอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ 

อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน  พร้อมบริการเครื่องดื่มต่าง ๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว 

เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่าง ๆ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.15 น.    หลังอาหาร ท่านสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชว์จากทีมจีโอ ที่หลากหลายความสามารถและการ

แสดงที่ไม่ซ้ำในแต่ละค่ำคืน จากนั้นสนุกกบัการเต้นแบบไม่ซ้ำใคร (Club Med Crazy Sign) และท่าน

สามารถเลือกสั่งเครื่องดื่มนานาชนิดที่บาร์เครื่องด่ืมไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ  

ค่ำ แนะนำให้ท่านเคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์สกี ฯลฯ เพื่อความรวดเร็วก่อนที่จะเช็ค

เอ้าท์ในวันรุ่งขึ้น 

00.00 น.        ราตรีสวัสดิ ์

พักที่    CLUBMED SAHORO เป็นสกีรีสอร์ทระดับ 4 ดาว  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง CLUB MED SAHORO-ชิโทเซ่-กรุงเทพฯ 
 
............ ผู้เดินทางต้องทำการเช็คเอ้าท์ และแสตนบายที่ล๊อบบ้ี เพื่อเดินทางไปยังสนามบิน 

 **เวลารถรับ Club Med - New Chitose Domestic Airport - International Terminal ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............ เดินทางโดยรถบัส จากรีสอร์ทไปยังสนามบินชิโทเซ่  (New Chitose Airport)  เพือ่เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 
............ เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ แล้วทำการเช็คอินโหลดสัมภาระที่เค้าน์เตอร์ของสายการบิน  
............ ออกเดินทาง โดยสายการบนิ............ 
............ ถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 
อัตราค่าแพ็คเกจ Club Med Sahoro, Hokkaido 3 วัน 2 คืน  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบนิ)  

 

Date of Travel Room type Adult 

Teenager 

(12-17 

yrs) 

Child 
(4-11 
yrs)  

Extra 
night 
Adult 

Extra night 
Teenager 

(12-17 yrs) 

Extra night 
Child 

(4-11 yrs) 

13 - 15 DEC 19 
Club 
Triple 
Room 

9,999 9,999 9,9990 8,000 7,900 5,900 

  



 

 

** หมายเหตุ ห้อง Club Triple Room เป็นห้องพักทีเ่รียบง่ายและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก
และเขา้พักคู่ ** 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 

▪ กรุณาชำระเงิน เต็มจำนวน 
▪ ท่านต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอัตโนมัต ิ
▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสาย
การบินระหว่างประเทศ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าห้องพักภายใน Club Med Sahoro จำนวน 2 คืน (ห้องพักคู่)  
 ค่าอาหารทุกมื้อ, ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน,์ คอกเทล, น้ำผลไม้ (ยกเว้นเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม และแชมเปญ) 
 ค่าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ฟิตเนส, โยคะ, บ่อน้ำร้อนกลางแจ้ง, Squash ETC. 
 ค่าครูผู้ชำนาญในการสอนการเล่นสกี หรือสโนว์บอร์ด  
 ฟรี ! SKI LIFT PASS สำหรับเล่นสก ี
 รถรับส่งสนามบิน ไป-กลับ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (ค่า
รักษาพยาบาล) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮอกไกโด-กรุงเทพฯ 
 ค่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี เช่น ชุดสกีทั้งเสื้อและกางเกง, รองเท้าสก,ี สโนว์บอร์ด, แว่นกันลม, หมวกนิรภัย, ถุงมือ เป็น
ต้น  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง ETC. 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง: ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด      (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้

เดินทางได้ก่อนการเดินทาง 30 วัน) 

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดนิทาง 
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศ
ได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวี



 

 

ซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสาร
ที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ สำหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 
(1)  ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให้) 
(2)  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต)  
(3)  ชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)  
(4)  กำหนดการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให้) 
 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 
(1)  หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน 
(2)  กิจกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 
(3)  ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 
(4)  เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่าย คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้าและบริษัท 
 
❖ ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
❖ ทางคลับเมดสามารถ Check in 15:00 // Check out 10:00  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
❖ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
❖ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

❖ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน



 

 

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

❖ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  

หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

❖ กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

❖ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบ ริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

❖ บริษัทขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม และสภานการณ์ต่างๆทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดถือและ

คำนึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

 

*เมื่อท่านชำระเงินคา่ทัวร์ให้กับทางบริษทัฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


