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ทวัรญ่ี์ปุ่ น บินดึก กลบักลางวนั (5D3N) 
“JAPAN HOKKAIDO คิดถึงจงั ใบไม้หลากสี” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

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

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

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                             (-/-/-) 
 

21.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั
ฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ620 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมนี ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น
เครื่องบนิได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจา้หน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม 
จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 

 
 

วนัท่ี 2 
สนามบินชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หบุเขานรกจิโกคดุานิ – สวนหมีโชวะ –   กระเช้าอสุุ
ซงั – ทะเบสาบโทยะ                                                                                                       (B/L/-)                                                                                                                                            

 

08.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น 

  ** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** ทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าเขา้สู่ทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมอืงตากอากาศที่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด

อุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไมว่่าจะเป็นตน้ไม้, ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรปูรา่งแปลกตามากมาย 
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 จากนัน้น าท่านชม หบุเขานรกจิโกคดุานิ (Jigokudani) เกดิจากภูเขาไฟซึ่งยงัไม่ดบัจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและ

บ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่ชัว่กลัป์ น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตุ

ก ามะถนัซึ่งเป็นแหล่งต้นน ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเหน็ควนัจากน ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มาตลอดเวลา ให้

ท่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ท่านเดินทางสู่  สวนหมีโชวะชินซัง ปาร์ค (Showa Shinzan Park) น าท่านนัง่กระเช้าอุสุซัง (Usuzan 

Ropeway) สู่ ภเูขาไฟอสึุ (Mt. Usuzan) (ขอสงวนไม่ขึน้ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอื้ออ านวย) ชมภูเขาไฟโชวะชนิซนั 

(Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่มอีายุน้อยทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้จากการเกดิแผ่นดนิไหวและ

ก่อตวัขึน้บนพื้นที่ราบทุ่งขา้วสาล ีสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดโิชวะ ปัจจุบนัยงัคงมี

ควนัก ามะถนัลอยอยูเ่หนือปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้บัภเูขาไฟอุสุ ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรฐับาลในฐานะเป็น

อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ ใหท้่านชมและบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 น าท่านเดนิทางสู่ Noboribetsu Date Jidaimura มาเดนิยอ้นยคุเอโดะทีห่มู่บา้นโบราณทีก่่อก าเนิดขึน้จากความ

ฝันของเหล่าผูบุ้กเบกิ ชมโชวน์ินจาทีห่มู่บา้นนินจาคาสุม ิเตม็ไปดว้ยกลไกซบัซอ้น โชวโ์ออรินัทีคุ่ณสามารถร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงได ้อยากจะแปลงร่างเป็นขุนนาง เจา้หญงิ เกอชิา หรอืนินจาน้อย ก็สามารถถ่ายรูป

เป็นทีร่ะลกึและใส่เดนิในหมู่บา้นทัง้วนั นอกจากนี้ยงัมเีขาวงกตนินจา กระท่อมสตัวป์ระหลาด ลานประลอง และ

อกีมากมาย สนุกไดท้ัง้ครอบครวัไปพรอ้มกบัเหล่านกัรบ นินจา โออรินั และชาวบา้นทีใ่ชช้วีติอยูร่ว่มกนั ณ ทีแ่ห่ง

นี้ ปิดทา้ยดว้ยชอ้ปป้ิงขนมญี่ปุ่ น และของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นจ าหน่ายเฉพาะทีน่ี่ ควรเผื่อเวลาส าหรบัดโูชวเ์นื่องจาก

จะมกีารเปิดแสดงเป็นรอบ 

 (ไมร่วมค่าเขา้ภายในหมูบ่า้น ค่าเขา้คนละ 2,900 เยน ต่อท่าน ท่านใดจะเขา้สามารถจ่ายไดเ้องหน้างาน) 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของ

นักท่องเทีย่วมคีนมาเยีย่มชมปีละ 4 ลา้นคน น าท่านเดนิทางไป จุดชมววิไซโล Sairo View Point เป็นจุดชมววิ

ทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเหน็ทศันียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอุสุ เขาโชวะ

ชนิซงั ย่านโทยะโกะออนเซน็และปากปล่องภูเขาไฟนิชยิามะ นอกจากนี้ยงัสามารถมองเหน็เขาโยเทยซ์ึ่งได้รบั

การขนานนามว่าเป็นภเูขาฟูจแิห่งเอโซะทางทศิตะวนัตก 
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 อิสระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ท่ีพกั KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที ่3 
เมอืงโจซงัเค – เข ือ่นโฮเฮเคยีว – สะพานแขวนฟตูาม ิ–  คลองโอตาร ุ– พพิทิธภณัฑเ์ครือ่ง

แกว้ – พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– หา้งออิอนพลาซา่  - ทานป ู3 ชนดิ                     (B/L/D)                                                                                          
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโจซงัเค เป็นเมอืงทีม่แีหล่งออนเซน็ขึน้ชื่อทีสุ่ดในฮอกไกโด เพราะไมไ่กลจากซปัโปโร  

      มทีีพ่กัสวยงามท่ามกลางธรรมชาต ิโดยเฉพาะช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ีผูค้นจะนิยมไปเดนิเขาชมธรรมชาตกินัอย่าง    
คบัคัง่ 
น าท่านสู่ เข่ือนโฮเฮเคียว สมัผสัความยิง่ใหญ่ของเขื่อนคอนกรตีโค้งมคีวามสูงถึง 102.5 เมตร  สร้างเสร็จ
สมบรูณ์ในปีค.ศ.1972 โดยมจีดุประสงคเ์พื่อบรหิารจดัการน้้าของแม่น ้าโฮเฮและผลติกระแสไฟฟ้า เขือ่นน้ีถอืเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วขึน้ชื่อแห่งหนึ่งของเมอืง อกีทัง้ยงัเป็นจุดชมใบไมเ้ปลี่ยนสใีนฤดูใบไมร้่วงที่ขึน้ชื่ออย่างมากอกี
ดว้ย 
จากนัน้น าท่าน ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี ่สะพานแขวนฟตูามิ ซึง่เป็นสะพานสแีดงสด ถูกสรา้งเป็นทางขา้มแมน่ ้าโท 
โยฮริะ ซึง่ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ ในช่วงฤดใูบไมเ้ปลีย่นสทีีน่ี่ถอืว่า ตดิ 1 ใน 5 สถานทีย่อดฮติทีสุ่ด   
ในการดใูบไมเ้ปลีย่นของเกาะฮอกไกโด (การเปลีย่นสขีองใบไมข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
     จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุ(Otaru) ซึง่ถอืเป็นเมอืงท่าทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ รวมถงึการ  
     ตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้ ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารไุดร้บัอทิธพิลมา  
     จากการท าการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืง 
     เลยีบคลองโอตารอุนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารเุป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสรจ็เมือ่ปี ค.ศ.  
     1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สู่โกดงัในเมอืง ภายหลงัเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึ่งเป็นถนน 
     ส าหรบันกัท่องเทีย่วแทนโกดงัต่างๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง และไดป้รบัปรงุเป็น 
     รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึนัน่เอง   
     น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแก้ว โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึท าใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมาม ี      
     รปูแบบและสทีีแ่ตกต่างกนั 
     จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรปูแบบต่างๆ  
     สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบุนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตลข์อง 
     ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย  

น าท่านชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรรพสนิคา้ ห้างอิออนพลาซ่า  ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิช่น  
ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสุดกบัรา้น 100 เยน ททีุกอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้ 
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ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ และ                                    
อาหารทะเลนานาชนิด !! ซาชิม และ ซูชิหน้าต่างๆ                                                                                 

ท่ีพกั       KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 4 
ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ตลาดปลานิโจ – โรงงานช๊อคโกแลตอิชิยะ – 
ร้านค้า Duty Free – พิพิธภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร – ถนนทานุกิโคจิ                                 (B/-/-)                                                                                                                                        

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 

2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบารอ็คอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นก้อนเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโท
โยชริา่ ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่หน็นัน้ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหมห่ลงัจาก
ถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลอือยู่ไม่กี่แห่ง จงึได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  

 น าท่านเดินทางสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีก
สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั 
ฮอกไกโด แต่ได้ปรบัเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมรีะฆงัตีบอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงั
สามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเก่าแก่ทีอ่ยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดก
ทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของญีปุ่่ น   

 น าท่านสู่ ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ 
สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รูจ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทีจ่บั
ไดส้่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทัง้สิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะมทีัง้นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบ้านเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ทีน่ี่ยงัขึน้ชื่อ
เรือ่ง ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 

 น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานชอ็กโกแลต อิชิยะ (Ichiya Chocolate Factory) เป็นโรงงานของบรษิทั อชิยิะ Ishiya 
บรษิทัชอ็กโกแลตของทอ้งถิน่ ผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ชื่อของบรษิทั คอื คุก้กี ้Shiroi Koibio ของฝากทีน่ิยมของฮอกไกโด 
(คุ้กกี้เนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาว) ภายในบรเิวณสวนสนุกประกอบด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และ



6 

พิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้อมจ าหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถสังเกต
กระบวนการผลติคุ้กกี้ หรอืเข้าร่วมกิจกรรมเวริ์คช้อปท าคุ้กกี้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยงัมสีนาม Shiroi Koibito 
Park สนามฟุตบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขนัฟุตบอลท้องถิ่น J-League อีกด้วย และในช่วงหน้าหนาวนัน้ที่
โรงงานแห่งนี้จะมกีารเปิดไฟ Illumination ดว้ยตกึเป็นอาคารสไตลย์โุรปจงึท าใหบ้รรยากาศนัน้เหมอืนหลุดไปเดนิ
อยูใ่นเมอืงโรแมนตคิของยโุรปเลยกว็่าได ้

 น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้า Duty Free ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิช่น เครือ่งส าอางค ์โฟ
มลา้งหน้า วติามนิต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 

 น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร(Sapporo Beer Museum) เปิดเมื่อปี 1987 ในสมยัเมจเิคยเป็นโรง
กลัน่ ภายในพพิธิภณัฑจ์ะแนะน าประวตัขิองเบยีรใ์นญี่ปุ่ น และกระบวนการขัน้ตอนการผลติเบยีร ์ฮอกไกโดเป็น
แหล่งผลติเบยีรค์รัง้แรกของประเทศญีปุ่่ น เมอืงซปัโปโรจงึเป็นแหล่งผลติทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด และเป็นยีห่อ้ทีน่ิยมทีสุ่ดใน
ประเทศ ซึง่มกีารกลัน่เบยีรต์ัง้แต่ ปี 1877 มาจนถงึปัจจบุนั และยงัส่งออกไปทัว่โลกอกีดว้ย 

 น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเก่า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่ มี
หลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บลอ็กถนน มรีา้นค้าตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นค้าตัง้ขวางใน
แนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin 
อิสระอาหารกลางวนัและค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ โรงแรมทีพ่กั 

ท่ีพกั       KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 5  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                         (-/-/-)                                                                                                                   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ620 บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง  
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15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกับความ

ประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็  

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็  

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

กนัยายน – ตลุาคม 2561 

08 - 12 กนัยายน 61  29,999 29,999 29,999 6,000 16,900 

15 - 19 กนัยายน 61  31,999 31,999 31,999 6,000 16,900 

22 - 26 กนัยายน 61  31,999 31,999 31,999 6,000 16,900 

06 – 10 ตลุาคม 61 32,999 32,999 32,999 6,000 17,900 

13 – 17 ตลุาคม 61 35,999 35,999 35,999 6,000 19,900 

20 – 24 ตลุาคม 61 36,999 36,999 36,999 7,000 19,900 

21 – 25 ตลุาคม 61 37,999 37,999 37,999 7,000 19,900 
 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 

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

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
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** 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) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรรมธรรม)์  



9 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระให ญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตัวอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนเดินทาง ** 



10 

• ยกเลกิการเดนิทาง 30-44 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   
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• กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
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- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


