
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11461 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

HOKKAIDO (5D3N) 
“CTS01 HOKKAIDO สงกรานต ์” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 

 



บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ620 DMK(กรงุเทพ) – CTS(ซโิตเสะ) 23.55-08.40 

XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรงุเทพ) 09.55-15.10 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                                      (-/-/-) 

21.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมเีจา้หน้าที่ของ
บรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

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

23.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ620 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิโดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น
เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) กรณีต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบนิเพิม่ 
จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัท่ี 2 สนามบินชิโตเซ่– เมืองโนโบริเบทสึ – หบุเขานรกจิโกคดุานิ –  กระเช้าอสุซุงั – สวนหมีภเูขาไฟโชวะ
ชินซนั - จดุชมวิวไซโระ                                                                                                              (-/L/D) 

 
08.40  เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตทิี่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้, ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรูปร่างแปลกตา

มากมาย   

 จากนัน้น าท่านชม หบุเขานรกจิโกคดุานิ (Jigokudani) เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยงัไม่ดบัจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้น

และบ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยูช่ ัว่กลัป์ น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่

ธาตุก ามะถนัซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของยา่นบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเหน็ควนัจากน ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มาตลอดเวลา 

ใหท้า่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านนัง่กระเช้าอสุุซงั (Usuzan Ropeway) สู่ ภูเขาไฟอุส ึ(Mt. Usuzan) (ขอสงวนไม่ขึน้ในกรณีทีอ่ากาศ

ไมเ่อือ้อ านวย) ชมภเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่มอีายุน้อยทีสุ่ดในประเทศ

ญีปุ่่ น เกดิขึน้จากการเกดิแผ่นดนิไหวและก่อตวัขึน้บนพืน้ทีร่าบทุ่งขา้วสาล ีสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943 -

1945 สมยัจกัรรพรรดโิชวะ ปัจจุบนัยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกลก้บัภูเขาไฟอุสุ 

ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรฐับาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ ใหท้่านชมและบนัทกึภาพเป็น

ทีร่ะลกึ 



 
 น าท่านเขา้ชม สวนหมีภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพนัธุ์หมสีี

น ้าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยีย่มชมลูกหมสีนี ้าตาลได้อย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวยัที่ไม่ดุ

รา้ยโชวล์ลีาอ้อนขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารกัน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครต้องการใกล้ชดิกว่านี้ก็

สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึ่งจะมองเหน็หมีสนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีง

และกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเลก็ๆ นอกจากนี้ยงัยงัขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหน้ักท่องเที่ยวไดป้้อน

อาหารหมอีกีดว้ย 

 น าท่านเดนิทางสู่ หอชมวิวไซโระ(Toya Sairo Observatory) จากหอชมววิ สามารถมองเหน็ทศันียภาพของ

ทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอุสุ เขาโชวะชนิซงั ย่านโทยะโกะออนเซน็ และปากปล่องภูเขาไฟนิ

ชยิามะนอกจากนี้ยงัสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รบัการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจแิห่งเอโซะทางทิศ

ตะวนัตก รวมถงึเขารซุุตสชึริเิบต็ส ึเทอืกเขานิเซโกะ เขาคอมบุ และภเูขาน้อยใหญ่อื่นๆ ได้อกีดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

พกัท่ี         TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 3 บ่อน ้าพใุนสวน ฟกิูดาชิ – ลานสกี Kiroro ski – คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  - พิพิธภณัฑ์
เครื่องแก้ว  - อิออน มอลล ์ อะซาฮิยาม่า                                                                                   (B/L/-) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านชม บ่อน ้าพุในสวน(Fukidashi Park) สวนธารณะแห่งนี้ ตัง้อยู่ในเมอืงเคยีวโกคุ ได้รบัความนิยม

อย่างมากจากนักท่องเทีย่วทัง้ชาวต่างชาต ิและคนญี่ปุ่ น ภายในสวนร่มรื่น แวดลอ้มด้วยแมกไมส้เีขยีวตดักบั

ล าธาร เป็นจุดถ่ายภาพธรรมชาตทิีง่ดงาม บ่อน ้าพุ ในสวนคอืจุดสรา้งชื่อเสยีงแก่สวนฟูกดิาช ิเนื่องจากไดร้บั

เลอืกจาก กระทรวงสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นหน่ึงในรอ้ยน ้าทีบ่รสิุทธิใ์นญี่ปุ่ น น ้าเกดิจากการสัง่สมของน ้าฝนและหมิะ

ทีไ่หลอยูบ่น ภเูขา โยเทอ ิอยา่งยาวนาน อุดมไปดว้ยแรธ่าตุ นกัท่องเทีย่วนิยมเตรยีมขวดเกบ็น ้ากบัไปดื่ม 



จากนัน้เดนิทางสู่ Kiroro Resort ตัง้อยู่ที่ Tokiwa, Akaigawa Hokkaido เป็นสกรีสีอรท์ขนาดใหญ่  

ประกอบด้วย 2 โรงแรมให้เลอืกพกั คอื Sheraton Hokkaido Kiroro Resort (เมื่อก่อนคอืโรงแรมชื่อ 

Mountain Hotel) โรงแรมนี้จะอยู่บรเิวณลานสกเีลย และ Tribute Portfolio Hotel (เดมิชื่อ Hotel Piano) ซึง่

เราจะอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้   ที่เลือกเพราะ มีร้านอาหารเยอะกว่า พร้อมมีกิจกรรมส าหรับครอบครัวที่

นอกเหนือจากสก ีและ มทีีเ่ล่นในรม่ส าหรบัเดก็ ค่อนขา้งสะดวกส าหรบัทุกคนในครอบครวั โดยทัง้สองโรงแรม 

จะมรีถบสัของคอยรบัส่งฟรตีลอดทัง้วนั (ไมร่วมค่าอุปกรณ์การเล่นและชุดสวมใส่) 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ทีค่วบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์แวะ

ชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึง่ในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่

ยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ใน

ตวัเมอืงโอตาร ุออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิ

คลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม 

จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรปูแบบต่างๆ     
สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตล์
ของ ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย  
น าท่านชม พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึท าใหเ้ครื่องแก้วที่ออกมาม ี   
รปูแบบและสทีีแ่ตกต่างกนั 



 
 
 

 น าท่านช้อปป้ิงยังห้างสรรพสินค้า ห้างอิออน มอลล์ อะซาฮิกาว่า  ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมาย

หลากหลายชนิด อาทเิช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพเิศษสุดกบัรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้น

ราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้ 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี ROUTE INN GRAND ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 4 บิเอะ – บ่อน ้าสีฟ้า– น ้าตกชิโรฮิเงะ– สวนสาธารณะโอโดริ– หอนาฬิกาเก่า– ท าเนียบรฐับาลเก่า –ย่าน
ทะนุกิโคจิ   พิเศษ!! บฟุเฟ่ต ์ป ู3 ชนิด                                   (B/L/D) 

 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบิเอะ(Biei) นับว่าเป็นเมอืงขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ที่เล็กแค่ขนาดแต่

คุณภาพโดยเมอืงแห่งนี้มภีูมทิศัน์ทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอนักว้างใหญ่ ด้วย

ความทีเ่ป็นเมอืงขนาดเลก็การคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทยีบเท่าเมอืงใหญ่ๆแต่กถ็อืว่ามคีรบครนัทุกสิง่แบบ

มาตรฐาน 

จากนัน้น าท่าน บ่อน ้าสีฟ้า ตัง้อยู่ในเมอืงบเิอะ  ของจงัหวดัฮอกไกโด  เป็นบ่อน ้าที่ถูกกกัไว้จากการสรา้ง

เขื่อนเพื่อป้องกนัโคลนถล่มบรเิวณภูเขาไฟในแถวนัน้ การทีน่ ้าในบ่อมสีฟ้ีาสดกว่าบ่อน ้าทัว่ไปๆ กเ็ป็นเพราะ

อลูมเินียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟที่อยู่ในน ้าได้สะท้อนกบัแสงแดดที่ส่องลงมา ซึ่งค าว่า “Aoi-

ike” ในภาษาญีปุ่่ นนัน้แปลเป็นไทยไดว้่า “บ่อน ้าสฟ้ีา” นัน่เอง 



 
จากนัน้น าท่าน น ้าตกชิโรฮิเงะ(Shirohige) ตัง้อยู่ที่เมอืงบเิอะ (Biei)ในฮอกไกโด(Hokkaido) ที่นี่ไม่ไดส้วย

แบบไก่กานะคะเพราะถงึกบัตดิ 1 ใน 5 ของน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดบนเกาะฮอกไกโดเชยีวล่ะค่ะ เรยีกไดว้่าถ้าพูดถงึ

น ้าตกในฮอกไกโดต้องมชีื่อน ้าตกชโิรฮเิงะตดิอยู่ในใจของใครหลายคนแน่ๆ ยิง่ช่วงฤดูใบไมร้่วงนี่ที่นี่จะสวย

โฮกมากๆ คดิดวู่าตวัน ้าตกลอ้มรอบดว้ยใบไมแ้ดงหลากเฉดมนัจะสวยบาดตาขนาดไหน โดยน ้าตกแห่งนี้นัน้มี

ความสูงประมาณ 30 เมตร สิง่ทีเ่ป็นไฮไลทข์องทีน่ี่กจ็ะเป็นน ้าทีไ่หลลงมานัน้เป็นน ้าบาดาลทีอ่อกมาจากรอย

แตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น ้าบิเอะ นอกจากนัน้ยงัมมีคีวามโดดเด่นของสีของแม่น ้าที่เป็นสีฟ้าอมเขยีว 

เกดิขึน้จากแรโ่คบอลตน์ัน่เอง 

 กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านพกัผ่อนหย่อนใจกนัต่อที่ สวนสาธารณะโอโดริ(Odori Park) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร 

แบบว่าถา้มาถงึบรเิวณกลางเมอืงแลว้เหน็แน่ๆเพราะมนัโดดเด่นมากๆเลยล่ะค่ะ ซึง่แยกเมอืงออกเป็นสองฝัง่ 

คอืทางทศิเหนือและทศิใต ้มทีีจ่อดรถกวา้งประมาณกโิลมตรครึง่ กนิพืน้ทีถ่งึ 12 บลอ็กของเมอืงนี้ทเีดยีวนะคะ 

สวนแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นเสมอืนแหล่งโอเอซิสของเมอืงที่เต็มไปด้วยความเขยีวขจแีละดอกไม้

หลากหลายสายพนัธุ์ ยิง่ในช่วงฤดูหนาวนี่เรยีกว่าส าคญัมากๆ เพราะจะเป็นสถานที่หลกัในการจดัเทศกาล

หมิะซปัโปโรนัน่เอง 

ใหท้่านผ่านชม หอนาฬิกาเก่า ซึง่มคีวามเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของเมอืงซปัโปโรอกี

แห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริม่เดมิทใีชเ้ป็นทีฝึ่กงานของวทิยาลยัการเกษตรฮอกไกโด ก่อน

จะเปลี่ยนเป็นมหาวทิยาลยัฮอกไกโดในปัจจุบนั แล้วสรา้งหอนาฬิกาและมรีะฆงัตบีอกเวลามาตัง้แต่ปี  พ.ศ. 

2424 จนถงึปัจจบุนักย็งับอกเวลาไดอ้ยา่งเทีย่งตรง ดว้ยความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานาน จงึไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของชาต ิ

น าท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตลน์ีโอบารอ๊คอเมรกิาทีส่รา้งดว้ยอฐิสแีดงทัง้หลงั โดยลอกแบบ

มาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้นก้อน ตกึ

แดงหลงันี้ใชเ้ป็นทีท่ าการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเนื่องยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนทีจ่ะ

ยา้ยไปที่ท าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชัน้ซึ่งตัง้อยู่ด้านหลงัตึกแดงหลงันี้ ตวัอาคารที่เห็นใน



ปัจจุบนัที่ยงังดงามอยู่นัน้ได้รบัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกที่เหลอือยู่เพยีงไม่กี่แห่ง อาคารหลงันี้จงึได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็น

สมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปี พ.ศ. 2512 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ้ย่านทะนุกิโคจิ(Tanuki Koji) เป็นย่านชอ้ปป้ิง โดยสรา้งหลงัคาคลุมยาวตามแนว
ถนน ยาว 1 กโิลเมตร(ประมาณ 7-8 บลอ็ก) จนถงึแม่น ้า Sosei สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้กว่า 200 รา้น 
ขายของที่ระลกึ ขนม ของเล่น เครื่องส าอาง ชอ็คโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้
เลอืกรบัประทานมากมายย่านนี้เป็นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตัง้แต่ 1873 ปัจจุบนัมกีารจดัเทศกาลต่างๆ 
เช่น เทศกาลทะนุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎาคม-สงิหาคม) กจ็ะประดบัประดาไปดว้ยไฟ และตกแต่งอยา่งสวยงาม     

 
ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนูบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างป ู3 ชนิด ปซููไว ปขูน ปทูาราบะ  

พกัท่ี SMILE HOTEL PREMIER SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 
 
วนัท่ี 5 สนามบินชิโตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                                             (B/-/-) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 
09.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia 

X เทีย่วบนิที ่XJ621 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 



 ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง  

15.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความ

ประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเทศกาลสงกรานต ์2562 
11 – 15 เมษายน 2562 39,999 39,999 39,999 8,500 24,900 

12 – 16 เมษายน 2562 41,999 41,999 41,999 8,500 24,900 

13 – 17 เมษายน 2562 39,999 39,999 39,999 8,500 24,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 



** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษ ี 

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 

เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) 

** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั 

ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้า เป็น

ส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 



 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

น้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุข่องเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 24 ชัว่โมง ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 



 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออ

นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน

จ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบรษิัทของสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้

เดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 



 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใช้ในการออก

บตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิส าหรบันักท่องเที่ยวที่ เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บรกิารจะต้องหวงั

สนิน ้าใจเลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนให้ท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความ

เหมาะสม 

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้ น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้



กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอื เดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ 

ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บรษิัทเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มสีิทธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิัทผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี

แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


