
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

HOKKAIDO WINTER SKI (5D3N) 
“CTS�� HOKKAIDO หนาวนี�กอดใคร หนาวไหมกอดกนั ” 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ขึ�นเครื7องที7สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 23.55-08.40+$ 
XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 09.55-15.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ4าหนกัไม่เกิน 78 ก.ก. ($ ชิ4น) และ ถือขึ4นเครืAองบินไดน้ํ4 าหนกัไม่เกิน D ก.ก. ** 
 

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

/-) 
21.��  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร J ชั�น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข L-� สายการบิน Air Asia X โดยมีเจา้หน้าทีAของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อาํนวย
ความสะดวกตลอดขั4นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพืAอเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

QL.55  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี7ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เทีAยวบินทีA 
XJ620   

 ** ไม่มีบริการอาหารและเครืAองดืAมบนเครืAองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ D ชัAวโมง**          
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีAปุ่นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เนื4อสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรับและจบั ทั4งนี4 ขึ4นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ทีAศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
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สนามบินชิโตเสะ– หมู่บ้านราเมง– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า                                                                (-/L/-

) 
�Y.40  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิAนเร็วกว่าไทย 7 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

 

 RAMEN VILLAGE หมู่บ้านราเม็ง หมู่บ้านชืAอดังของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลงัไปตั4 งแต่สมัยต้นโชวะ   ซึA ง

ช่วงเวลานั4นเป็นช่วงเวลาทีAถือกาํเนิด  ราเม็งขึ4น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมีAหลากหลายชนิดของ
ประเทศจีนเขา้ดว้ยกนั และต่อมาหลงัสงครามโลกครั4 งทีA 7 ไดเ้สร็จสิ4นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ไดถื้อกาํเนิด
ขึ4นจากความคิดสร้างสรรคต่์างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของนํ4 าซุปใหอ้ยูไ่ดน้านขึ4นโดยเคลือบ
ผวินํ4 าซุปดว้ยนํ4 ามนัหมู หรือจะเป็นนํ4 าซุปซีอิWวทีAเคีAยวจากกระดูกหมูและนํ4 าสตอ๊คซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแหง้ หรือ “นิโบะ
ชิ” และเส้นบะหมีAทีAมีส่วนผสมของนํ4 านอ้ยกว่าปกติและดว้ยความโด่งดงัและมีเอกลกัษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกา
วา่แห่งนี4 เป็นทีAชืAนชอบของชาวญีAปุ่น 

เที7ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านราเม็งในพพิธิภัณฑ์ราเม็ง COUPON ท่านละ J,��� เยน 
  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
ASAHIYAMA ZOO สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึA งไดรั้บความนิยมมากทีAสุดในญีAปุ่น ซึA งในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความ

น่ารักของสัตวต่์างๆ ทีAไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบทีAท่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ัAว ๆ ไปถึงกว่าปีละ ` ลา้น00คนจากทัAว
โลก โดยสวนสัตวแ์ห่งนี4 ไดมี้แนวความคิดทีAว่า สัตวต่์างๆ ควรทีAจะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีAดีและเป็นไปตาม
ธรรมชาติของสัตวน์ั4นๆ จึงทาํใหทุ้กท่านไดส้ัมผสัถึงชีวิตความเป็นอยูที่Aแทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทิเช่น หมี
ขาวจากขั4วโลก นกเพนกวินสายพนัธ์ุต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงัอุตงัแสนรู้ 

คํ7า เพื7อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารคํ7าตามอธัยาศัย 

พกัที7       ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทยีบเท่า   
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ลานสก ีShikisai no–คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์เครื7องแก้ว – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี –

ดวิตี�ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มติชุย เอาท์เลท็                                                 (B/-/D)

                                                                                             
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ(Biei) นบัว่าเป็นเมืองขนาดเลก็ๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ทีAเลก็แค่ขนาดแต่คุณภาพ

โดยเมืองแห่งนี4 มีภูมิทศัน์ทางธรรมชาติทีAงดงาม รายลอ้มไปดว้ยภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ ดว้ยความทีAเป็นเมือง
ขนาดเลก็การคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่กถื็อวา่มีครบครันทุกสิAงแบบมาตรฐาน 

 

 

SHIKISAI NO SNOW LAND  ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า ทีAรวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกบัทุก

เพศทุกวยั หรืออิสระกบัการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี) 
กิจกรรม และค่าใชจ่้ายคร่าวๆ Snowmobile: เริAมตน้ $8,888 เยนต่อคน / Snow Raft: $,888 เยนต่อคน Banana Boat: 
$,888 เยนต่อคน Sled: t88 เยนต่อคน Tube: t88 เยนต่อคน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เที7ยง  เพื7อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

 
OTARU นาํท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสําคญัสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั4งอยู่บนทีAลาดตํAาของ

ภูเขาเทง็งุ ซึAงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวทีAมีชืAอเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว $.t กิโลเมตร ถือ
เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก คลองแห่งนี4 สร้างเมืAอปี $x7` โดยสร้างขึ4นจากการถมทะเล เพืAอใชส้าํหรับเป็นเส้นทางการขนถ่าย
สินคา้มาเก็บไวที้Aโกดัง แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึA งหนึA งเพืAอทาํถนนหลวงสาย $D แลว้เหลืออี
ครึA งหนึAงไวเ้ป็นสถานทีAท่องเทีAยว มีการสร้างถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 7 เมตร 

นาํท่านชม พพิธิภณัฑ์เครื7องแก้ว โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาํใหเ้ครืAองแกว้ทีAออกมามีรูปแบบ

และสีทีAแตกต่างกนั จากนั4นนาํท่านชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี ซึAงมีอายเุกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีAถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั4งยงัสามารถเลือกคิดแบบทาํกล่องดนตรีใน
สไตลข์องตวัเองขึ4นมาเป็นทีAระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอี้กดว้ย 

OTARU



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY  โรงงานช็อกโกแลต ที7หมู่บ้านอชิิยะ ซึAงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลต

ทีAมีชืAอเสียงทีAสุดของญีAปุ่น ท่านสามารถเลือกซื4อช็อกโกแลตต่างๆและทีAพลาดไม่ไดเ้ลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คน
รัก(Shiroi Koibito) ซึA งเป็นช็อกโกแลตทีAขึ4นชืAอทีAสุดของทีAนีA เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นทีAระลึกกบับรรยากาศ
โดยรอบทีAตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี4 ท่านจะไดเ้ลือกซื4อช็อคโกแลตทีAหาซื4อทีAไหน
ไม่ได ้และท่านกย็งัจะไดช้มประวติัความเป็นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเขา้ส่วนการผลิต) 

MITSUI OUTLET  มิตชุย เอาท์เล็ท เป็นแหล่งชอ้ปปิ4 งทีAมีพื4นทีAขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์

ต่างๆ จาํหน่ายเสื4อผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เดก็ กระเป๋า รองเทา้ และมีร้านอาหารใหเ้ลือกมากมายอิสระใหท่้านเลือกซื4อสินคา้
ตามอธัยาศยั 

 จากนั4นนาํท่านชอ้ปปิ4 งสินคา้เครืAองสาํอางค ์อาหารเสริม เครืAองประดบัคุณภาพดีทีA ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE 
อิสระใหท่้านชอ้ปปิ4 งตามอธัยาศยั 

คํ7า                บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  พเิศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์อิ7มไม่อั�น 

พกัที7  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

DAY 4 
อสิระท่องเที7ยวตามอธัยาศัยเตม็วนั                                                                       (B/-/-

) 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 อิสระท่องเที7ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยมีหัวหน้าทวัร์คอยให้คาํแนะนาํก่อนการเดินทาง ทั4งนี4  ทานควรเตรียมความ

พร้อม วางแผนการเดินทางมาเบื4องตน้ก่อน เพืAอไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาการเดินทางท่องเทีAยวของท่านเอง 

 
-ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริAมก่อสร้างเมืAอปี พ.ศ. 7{$| 

เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาทีAใชอิ้ฐมากกว่า 7.t ลา้นกอ้นเป็นอิฐทีAทาํมาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า 
ตึกนี4ผา่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ }8 ปีแต่ความงดงามทีAเห็นนั4นไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เมืAอปี พ.ศ. 7{t{ แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีAหลงเหลืออยู่ไม่กีAแห่ง จึงไดรั้บการขึ4นทะเบียนให้เป็น
สมบติัทางวฒันธรรมสาํคญัของชาติเมืAอปีพ.ศ. 7t$7 

-หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาทีAเก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลกัษณ์ทีAสาํคญั

ของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึA ง สร้างตั4งแต่ปี พ.ศ. 7{7$ เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ได้
ปรับเปลีAยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั4งแต่ พ.ศ.7{7{ จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ 
และดว้ยความเก่าแก่ทีAอยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดรั้บการขึ4นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีAสาํคญัอีก
แห่งหนึAงของญีAปุ่น   

 
-อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR Tower) เป็นตึกทีAสูงทีAสุดในซปัโปโร ตั4งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทั4ง

ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล , 
เครืA องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขายเสื4 อผา้แฟชัAนวยัรุ่น , ร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครืAองสาํอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั4งอยูที่Aชั4น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีA
ระดบัความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั4งกลางวนักลางคืน โดยเฉพาะ
ยามคํAาคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั4งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ยา่นซูซูกิโนะ ส่องสวา่งทีAจุดกลาง
เมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซึA งทีAชั4น 10 เป็นศูนยร์วมร้านราเมน ซึA งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในยา่นซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั�วขึ4น จุดชมวิวราคาประมาณ (D88-$888 เยน)  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

-ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลทีAใหญ่ทีAสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี4  สร้าง

ขึ4นเมืAอปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี4 รู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสัตวท์ะเลทีAจบัไดส่้วน
ใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนี4ทั4งสิ4น ซึAงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื4อทีA ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั4ง
นกัท่องเทีAยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ทีAนีAยงัขึ4นชืAอเรืAอง ไข่หอยเม่น
และไข่ปลาแซลมอน 

-ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ตั4งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลงมา

ทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึA งถือเป็นย่านทีAคึกคกัและมีชีวิตชีวาทีAสุดของซัปโปโร 
โดยเฉพาะในยามคํAาคืนทีAมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกทีAตั4งอยูใ่นยา่นแห่งนี4  นอกจากนั4นยงัเป็น
แหล่งชอ้ปปิ4 ง ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั4งไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบ
นวด มากกวา่ 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกทีAนกัท่องเทีAยวจะนิยมมา ณ สถานทีAแห่งนี4  
 

 
-ย่านเก่า ทานุกโิคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งชอ้ปปิ4 งอาเขตบนถนนคนเดินทีA มีหลงัคามุงบวั 

แดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว D บล็อกถนน มีร้านคา้ตั4งเรียงรายอยู่กว่า 788 ร้านคา้ตั4งขวางในแนวตะวนัออก-
ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 
อสิระอาหารกลางวนั และ คํ7าเพื7อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที7ยว 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

พกัที7  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

DAY5 
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                            (B/-/-

) 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 
�~.55  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เทีAยวบินทีA XJ6QJ  

** ไม่มีบริการอาหารและเครืAองดืAมบนเครืAองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ D ชัAวโมง 
J�.J0 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดที7จาํเป็นต้องออกตั�วภายใน (ตั�วเครื7องบิน , ตั�วรถทวัร์ , ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษทั ทุกครั�งก่อนทาํการออกตั�วเนื7องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี7ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทั�งนี�เพื7อประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

Q-L ท่าน  
อตัราท่านละ 

J เดก็ Q ผู้ใหญ่  
เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิJQ ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 
JQ ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดี7ยว 
เพิ7ม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั�ว
เครื7องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 256� 

03 – 07 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

04 – 08 ธนัวาคม 62 28,999 28,999 28,999 7,000 15,900 

08 – 12 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

11 – 15 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

12 – 16 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

14 – 18 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

15 – 19 ธนัวาคม 62  24,999 24,999 24,999 7,000 15,900 

17 – 21 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

18 – 22 ธนัวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,000 15,900 

19 – 23 ธนัวาคม 62 28,999 28,999 28,999 7,000 15,900 

20 – 24 ธนัวาคม 62 28,999 28,999 28,999 7,000 15,900 

25 – 29 ธนัวาคม 62 30,999 30,999 30,999 7,000 15,900 

27 – 31 ธนัวาคม 62 37,999 37,999 37,999 9,000 15,900 

29 ธค.-02 มค. 63 38,999 38,999 38,999 9,000 15,900 

30 ธค.-03 มค. 63 36,999 36,999 36,999 9,000 15,900 

 

** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ7น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง J ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ Q ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั�งนี�ท่าน

สามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที7สนามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ Q ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
(ไม่มีที7นั7งบนเครื7องบิน) 

 

** ท่านที7ถือหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดนิทางไป เพื7อการท่องเที7ยว ประเทศญี7ปุ่น ไม่จาํเป็นต้องยื7น
ขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อครั�ง ** 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

** บริษทัขอสงวนสิทธิ� อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที7ยว ที7ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านั�น กรณถืีอหนังสือเดนิทาง
ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ7มจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 
 
อตัราค่าบริการนี� รวม 

� ค่าบตัรโดยสารโดยเครืAองบิน (ตั�ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั4นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและ
ค่าภาษีนํ4 ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลีAยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีAยวใด เทีAยวหนึAง กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ทีAเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั�วเครืAองบิน ตามทีAตามทีAตารางอตัราค่าบริการระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครืAองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ 
ลงใตท้อ้งเครืAองบิน โดยมีนํ�าหนักไม่เกนิ Q� ก.ก. (J ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื7องบินได้นํ�าหนักไม่เกนิ � ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิ4น 
แต่ทั4งนี4 เจา้หนา้ทีAจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงืAอนไขของสายการบิน) ** 

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมทีAพกัระดับมาตรฐานตามรายการทีAระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอืAนๆ ทีAทาํใหโ้รงแรมตามรายการทีAระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลีAยนโรงแรมทีAพกั ไปเป็น
เมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีAต่างๆ ตามรายการทีAระบุ กรณีไม่รวมจะชี4แจงแต่ละสถานทีAในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการทีAระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเปลีAยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่าเบี4ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเทีAยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงืAอนไขตาม

กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครืAองดืAม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีAไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิAน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง $ 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 7 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั4งนี4 ท่านสามารถให้มากกว่านี4 ไดต้ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี4  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีA
สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีAกระเป๋าสัมภาระทีAมีนํ4 าหนักเกินกว่าทีAสายการบินนั4นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

× ค่าธรรมเนียมการจองทีAนัAงบนเครืAองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั4งนี4 ขึ4นอยู่กบัสายการบิน 
และ รุ่ของเครืAองบินแต่ละไฟลท์ทีAใชบิ้น ซึAงอาจเปลีAยนแปลงไดอ้ยูที่Aสายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษีนํ4 ามนั ทีAสายการบินเรียกเกบ็เพิAม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั�วเครืAองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิAม 7% และภาษีหกั ณ ทีAจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เงื7อนไขการจอง และ การชําระเงนิ 
• กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย `8 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 1�,000 บาท และตดัทีAนัAงการจองภายใน 7 วนั 

ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี4  กรุณาชาํระเงินใน7วนัถดัไป ก่อนเวลา $|.88 น. เท่านั4น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที 
หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาทีAกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํ
จองเขา้มาใหม่ นัAนหมายถึงว่า กรณีทีAมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธิ� ไปตามระบบ ตามลาํดบั เนืAองจากทุกพีเรียด เรา
มีทีAนัAงราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปลีAยนชืAอคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง D วนั ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีทีA
ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื7อนไขการยกเลกิ และ เปลี7ยนแปลงการเดนิทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีAชาํระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดที7มีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า �� วนั ก่อนเดินทาง ** 
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีAชาํระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินค่าบริการทีAชาํระมาแลว้ทั4งหมดทั4งนี4  ทาง
บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายทีAไดจ่้ายจริงจากค่าบริการทีAชาํระแลว้เนืAองในการเตรียมการจดัการนาํเทีAยวใหแ้ก่นกัท่องเทีAยว เช่น 
การสาํรองทีAนัAงตั�วเครืAองบิน การจองทีAพกั ฯลฯ 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึAงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั4งสิ4น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีAยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลีAยนชืAอ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย D วนั ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีAออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึAง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการ
เรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีAเกิดขึ4นจริงทั4งหมด ทั4งนี4 ขึ4นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัทีAเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญั
ดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีAเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีตอ้งการเปลีAยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลืAอนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ทีAเกิดขึ4นจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครั4 งแรก ตามจาํนวนครั4 งทีAเปลีAยนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั4งสิ4น 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เงื7อนไขสําคญัอื7นๆที7ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ4นตํAา อยา่งนอ้ย `8 ท่าน หากตํAากวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีทีAจะชาํระค่าบริการเพิAมเพืAอใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีทีAจะประสานงาน เพืAอใหทุ้ก
ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการงดออกเดินทาง หรือ เลืAอนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอืAนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้
ให้ท่านทราบล่วงหนา้เพืAอวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั4 ง ทั4งนี4  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีAเป็นกรณี
พิเศษทุกครั4 งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีAยนแปลงได ้

• กรณีทีAท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั�วภายในประเทศ เช่น ตั�วเครืAองบิน , ตั�วรถทวัร์ , ตั�วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพืAอยืนยนักบัเจา้หน้าทีAก่อนทุกครั4 ง และควรจองบตัรโดยสารภายในทีAสามารถเลืAอนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีทีAสายการบินอาจมีการปรับเปลีAยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั4งนี4 ขึ4นอยูก่บั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั4น สิAงสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพืAอ
เช็คอินก่อนเครืA องบิน อย่างน้อย ` ชัAวโมง โดยในส่วนนี4 หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีAเกิดขึ4นใดๆทั4งสิ4น   

• กรณีทีAท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื4อสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีAเป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย D วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั4งแต่ทีAท่านเริAมจองทวัร์ เพืAอใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพืAอจดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี
มีค่าใชจ่้ายเพิAมเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริงทีAเกิดขึ4นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายชืAอผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทีAหลงัจากชาํระเงินกรณีทีAท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ทีAใหท้ราบ 

• กรณีทีAออกบตัรโดยสาร (ตั�ว) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึA ง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทัเพืAอใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท่้าน
อยา่งนอ้ย ` หรือ D วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์นี4  เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเครืAองบินแบบหมู่คณะ (ตั�วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลืAอนไฟลท์ วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั4น หากตอ้งการเปลีAยนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีAเป็น
กรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ทีAไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีทีAท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดีAยวตามทีAระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ | เดือน ณ วนักลบั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสาํหรับนกัท่องเทีAยวทีAเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินนํ4 าใจ
เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเรืAองปกติ จึงรบกวนใหท่้านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนนี4 เพืAอมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีAโมงเยน็ก็จะเริAมมืดแลว้ สถานทีAท่องเทีAยวต่างๆ 
จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ $-7 ช.ม. การเดินทางควรเผืAอเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีAท่องเทีAยวกลางแจง้ เวลา
เดินบนหิมะ อาจลืAนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีAสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนั
แดดควร เมืAอแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เปลีAยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนืAองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เงืAอนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี4 ทางบริษทัจะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทีAจาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิAม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เนืAองจากการเดินทางท่องเทีAยวในครั4 งนี4  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึง
ขอสงวนสิทธิ�  ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึAงทีAท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีAท่องเทีAยวใดทีAไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึAงใหท่้าน เนืAองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหนา้ทั4งหมดแลว้ 

- กรณีทีAท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีAจะเกิดขึ4นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ทีAท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึAง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ทีAสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกนํ4 า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึAง มีหนา้ใดหนา้หนึAงหายไป มีกระดาษ
หนา้ใดหนา้หนึAงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั4งสิ4น ทางสายการ
บิน หรือ เจา้หนา้ทีAด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธิ� ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั4นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพืAอทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาทีA
บริษทัเร็วทีAสุด เพืAอยนืยนัการเปลีAยนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาทีAบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีทีA
ยงัไม่แ (ตั�วเครืAองบิน) ท่านสามารถเปลีAยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั�วเครืAองบิน) เรียบร้อยแลว้ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีAเกิดขึ4นจริงทั4งหมด ซึA งโดยส่วนใหญ่ตั�วเครืAองบินแบบกรุ๊ปจะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั4งนี4 ขึ4นอยูก่บักระบวนการและขั4นตอนของแต่ละคณะ 

- เกีAยวกบัทีAนัAงบนเครืAองบิน เนืAองจากบตัรโดยสาร (ตั�ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ� ในการเลือกทีAนัAงบนเครืAองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามทีAสุดให้
ท่านไดน้ัAงดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากทีAสุด  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

- ขอ้มูลเพิAมเติมเกีAยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีAพกั เนืAองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ
ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีAยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ ` ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง
โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั4นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีทีAท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั4งสิ4น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�
ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึAงทั4งสิ4น 

- ขอสงวนสิทธิ� การเกบ็ค่านํ4 ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิAม หากสายการบินมีการปรับขึ4นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใดๆทั4งสิ4นแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั4น 

- บริษทัขอสงวนสิทธิ�  ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั4งสิ4น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิA งของผิดกฎหมาย ซึA งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธิ�  ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั4งสิ4น หากเกิดสิAงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมสิAงของไวที้Aโรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีAท่านตอ้งการ  

- รายการนี4 เป็นเพียงขอ้เสนอทีAตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครั4 งหนึAง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีAพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึAงอาจจะปรับเปลีAยนตามทีAระบุในโปรแกรม 

 

*เมื7อท่านชําระเงนิค่าทวัร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื7อนไข
ข้อตกลงทั�งหมดนี�แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที7มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 


