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๏ รถน าเทีย่ว หบุเขาจโิกคดุาน ิ๏ ทีพ่กั 4 คนื รวมอาการเชา้ 

๏ บรกิารอาหารบนรอ้นและเครือ่งดืม่ ท ัง้ไปและกลบั 
คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 2,500 บาท ตอ่ทรปิ 

(ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
  

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                       

23.59 น.       เวลานัดหมายนี้เป็นเวลานัดเพือ่ใหส้ะดวกในการนัดวัน 
01.00 น.  พรอ้มกนัที ่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์ สายการบนิ  

NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

ผูโ้ดยสารสามารถอพัเกรดทีน่ ัง่เป็น Business / Stretch หรอื Super ไดโ้ดยตดิต่อผา่นทางบรษิทัฯ 
-Business Seat = 5,000 บาท ราคาน้ีเป็นราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ 
-Stretch Seat = 2,800 บาท ราคาน้ีเป็นราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ 
-Super Seat = 1,600 บาท ราคาน้ีเป็นราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ 
-Standard Seat = 1,000 บาท (กรณีตอ้งการเลอืกทีน่ั่ง) ราคาน้ีเป็นราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

04.15 น.      ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการ
บนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW931 

 บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่ บนเครือ่ง ( มือ้ที ่1) 
12.15 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึน าทา่นชม หบุเขาจโิก
คุดานิ หรือ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต ิ
Shikotsu-Toya ทีเ่รียกว่าหุบเขานรกนัน้เพราะทีน่ี่มทีัง้บ่อ
โคลนและบ่อน ้ารอ้นที่เดือดตาม ธรรมชาตกิระจายไปทั่ว
บริเวณเสมือนนรกที่มี กระทะทองแดงที่มีควันรอ้นๆอยู่
ตลอดเวลา 
น าท่านสู่ DUTY FREE อสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสื้อผา้ น ้ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย 
น าเขา้สูท่ ีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 
 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


3 
 

วนัทีส่าม อสิระทอ่งเทีย่ว    (-- /--/ --) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่1) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

>>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มอิม่ หรอืถา้หาก
ทา่นตอ้งการทีจ่ะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะน าตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของเมอืงจากระดับ
ความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมต๋ัวขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานทีด่งึดดูใจทีร่วมทัง้หา้งสรรพสนิคา้
ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบัสถานีรถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ในการ
ทอ่งเทีย่วหรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ 
สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วนั 

 - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปป้ิง JR TOWER 
 - สวนสตัวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

 

ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว    (-- /--/ --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

>>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มอิม่ หรอืถา้หาก
ทา่นตอ้งการทีจ่ะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะน าตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของเมอืงจากระดับ
ความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมต๋ัวขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานทีด่งึดดูใจทีร่วมทัง้หา้งสรรพสนิคา้
ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบัสถานีรถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ในการ
ทอ่งเทีย่วหรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ 
สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วนั 

 - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปป้ิง JR TOWER 
 - สวนสตัวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

 

ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ อสิระทอ่งเทีย่ว    (-- /--/ --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

>>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มอิม่ หรอืถา้หาก
ทา่นตอ้งการทีจ่ะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะน าตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของเมอืงจากระดับ
ความสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตั๋วขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานทีด่งึดดูใจทีร่วมทัง้หา้งสรรพสนิคา้
ศนูยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกบัสถานีรถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ในการ
ทอ่งเทีย่วหรอืการเลอืกซือ้สนิคา้ ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ 
สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วนั 

 - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ            - ตลาดปลายามเชา้    - รา้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปป้ิง JR TOWER 
 - สวนสตัวม์ารยุามะ - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขาโมอวิะ      - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ - หอคอยทวีทีาวเวอร ์        - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

 

ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีห่ก  รบัจดุนดัพบ – ตลาดโจไก อจิบิะ -สนามบนิชโิตเซะ -  กรงุเทพฯ                                                                                        

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมาย  
ไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภัณฑจ์ากท่ัวฮอกไกโด 

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
14.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW932 
 บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่ บนเครือ่ง ( มือ้ที ่2) 
 
19.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

ราคา พกัเดีย่ว 

 21 ก.พ.-26 ก.พ. 21,888 8,900 

 28 ก.พ.-5 ม.ีค. 62 21,888 8,900 

***INFANT 7,000 บาท*** 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 2,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 

เนือ่งจากเป็นการซือ้ต ัว๋ แถมทวัร ์ตอ้งช าระเต็มเทา่น ัน้ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
เนือ่งจากเป็นการซือ้ต ัว๋ แถมทวัร ์ไมส่ามารถ ยกเลกิได ้

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



6 
 

หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


