
 

HOKKAIDO FULL DAY (5D3N) 
“CTS11 HOKKAIDO SUPER SWEET ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 

 
 
 



บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 23.55-08.40 
XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 09.55-15.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

DAY 1 
กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                   
21.00  คณะพร้อมกนั ณ  ท่าอาก าศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อาํนวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.55  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น  โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่  
XJ620   

 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 7 ชัว่โมง**          
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรับและจบั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 

DAY 2  
สนามบินชิโตเสะ– ทะเลสาบโทยะ –  KIRORO สกรีีสอร์ท  – ออิอนมอล์                                        
08.40  เดินทางถึง สนามบินชิโต เสะ  (ฮอกไกโด ) (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 



 
 

TOYA LAKE ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่อง

ภูเขา ไฟ  ซ่ึงเกิดจากการระเบิดตวัของภูเขาไฟเม่ือหลายแสนปีมาแลว้ ซ่ึงทะเลสาบที่เกิดจากระเบิดคร้ังนั้นไดแ้ก่ 

ทะเลสาบชิคอ็ทสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบคทัทะระ (LAKE KATTARA) ทะเลสาบฮงัเงต็สึ (LAKE 

HANGETSU) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบที่เกิดขึ้นนั้น ทะเลสาบโทยะ ถือวา่เป็นทะเลสาบที่มีธรรมชาติที่

สวยงามมากกวา่แห่งอ่ืนดว้ยมีภูเขาไฟอยูก่ลางทะเลสาบ รอบบริเวณทะเลสาบโทยะมีแหล่งอาบนํ้ าแร่ชั้นดีใหไ้ดแ้ช่กนั

อีกดว้ย และทะเลสาบแห่งน้ีมีความพเิศษตรงที่นํ้ าจะไม่แขง็ตวัในช่วงฤดูหนาว ในหนา้ร้อน อากาศก็เยน็สบาย เหมาะ

สาํหรับเดินเล่น ป่ันจกัรยาน หรือล่องเรือชมทิวทศัน์อนังดงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  

KIRORO RESORT คโิรโระ รีสอร์ต เป็นสกีรีสอร์ตที่ใกลเ้มืองซปัโปโรที่สุด ภายในประกอบดว้ยโรงแรมในเครือ สตาร์

วดู โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ต 2 แห่ง ไดแ้ก่ เดอะ คิโรโระ ทริบิวท ์พอร์ตโฟลิโอ (The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel) 
โรงแรมหรูภายใตแ้บรนด ์ “ทริบิวท ์พอร์ตโฟลิโอ ” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก และ เชอราตนั ฮอกไกโด คิโรโระ รี
สอร์ต (Sheraton Hokkaido Kiroro Resort) โรงแรมระดบัหา้ดาว ที่อยูติ่ดลานสกี ที่เป็นลาสกีไดรั้บความนิยมแก่
นกัท่องเที่ยวที่เดินมาเยอืนฮอกไกโด คิโรโระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จกัของ ชาวไทยเป็นอย่ างดี หลงัจากที่ถูก
เลือกเป็นโลเคชัน่หลกั ถ่ายทาํหนงัเร่ือง “แฟนเดย ์แฟนกนัแค่วนัเดียว” ที่โด่งดงัและเป็นที่ช่ืนชอบของคนที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว ที่จะตอ้งอยากลบัมาเยอืน คิโรโระอีกคร้ัง (ไม่รวมค่าขึน้กอนโดล่า) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AEON MALL   อิออน มอลล์    เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่นิยมนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยั

สไตลญ์ี่ปุ่ น มีร้านคา้ที่หลากหลายมากกวา่ 150 ร้านจาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากน้ียงัมีร้านเส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES 
ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้สาํหรับนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ส่วนร้านอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจาํหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนยอ์าหาร  

 
คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย 

พกัที ่      SUPER HOTEL  , OTARU หรือเทียบเท่า   

DAY 3 
คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี –โอตารุ อควาเรียม 
-ดวิตีฟ้รี - โรงงานช็อกโกแลต – มติชุย เอาท์เลท็                                                                                                                                             
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

KIRORO RESORT 



  
 
 

OTARU นาํท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นที่ลาดตํ่าของภูเขา

เทง็งุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่บรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก คลองแห่งน้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บ
ไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพือ่ทาํถนนหลวงสาย  17 แลว้เหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็น
สถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

นาํท่านชม พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาํใหเ้คร่ืองแกว้ที่ออกมามีรูปแบบ
และสีที่แตกต่างกนั จากนั้นนาํท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายเุกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบบทาํกล่องดนตรีใน
สไตลข์องตวัเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอี้กดว้ย 

OTARU 



 
OTARU AQUARIUM พพิธิภณัท์สัตว์นํา้โอตารุ เป็นอควาเร่ียมที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโด และเป็นหน่ึงในอค

วาเร่ียมที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ นดว้ย สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1974 ตั้งอยูใ่กลก้บัชายฝ่ังทะเลของเมืองโอตารุ ทาํใหมี้บรรยากาศ
ริมทะเลและทิวทศัน์ที่สวยงาม อยูห่่างจากตวัเมืองโอตารุประมาณ 6 กิโลเมตร หรือ 25 นาทีโดยรถบสัเท่านั้น ภายในมี
การจดัแสดงสตัวน์ํ้ าต่างๆมากถึง 5 พนัตวัจาก 250 สายพนัธ ์โดยเนน้ไปที่สตัวท์อ้งถ่ินของฮอกไกโดและแถบขั้วโลก 
รวมทั้งการแสดงของสตัวต่์างๆเช่น ปลาโลมา และแมวนํ้ า นอกจากน้ีก็ยงัมีสวนสนุกตั้งอยูติ่ดกนัดว้ย 
ไฮไลทข์องสวนสตัวน์ํ้ าโอตารุจึงเป็นสตัวท์ี่จดัแสดงอยู ่ซ่ึงส่วนใหญ่จะหาชมไดย้ากเพราะเป็นทั้งสตัวท์อ้งถ่ินและสตัว์
ขั้วโลก เช่น สิงโตทะเล, Walruses, แมวนํ้ า, โลมาชายฝ่ังสายพนัธญ์ี่ปุ่ น และเพนกวนิอีกหลายสายพนัธ ์ที่มีการจดั
แสดงแบบโอเพน่ในลกัษณะเรียนแบบถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติใกลก้บัชายฝ่ังทะเล จนบางคร้ังจะมีจะสามารถมองเห็น 
แมวนํ้ าและสิงโตทะเลตามธรรมชาติขึ้นฝ่ังมานอนอาบแดดตามโขดหินไดด้ว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิดอิ่มไม่อั้น 
 
 
 

 



 
ISHIYA CHOCOLATE FACTORY   โรงงานช็อกโกแลต ทีห่มู่บ้านอชิิยะ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลต

ที่มีช่ือเสียงที่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ไดเ้ลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก
(Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นช่ือที่สุดของที่น่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบับรรยากาศโดยรอบ
ที่ตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์โุรป นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตที่หาซ้ือที่ไหนไม่ได ้และท่าน
ก็ยงัจะไดช้มประวติัความเป็นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเขา้ส่วนการผลิต) 

 
 

MITSUI OUTLET   มติชุย เอาท์เลท็  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์

ต่างๆ จาํหน่ายเส้ือผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีร้านอาหารใหเ้ลือกมากมายอิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้
ตามอธัยาศยั 

 จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีที่  ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่                อิสระอาหารคํา่เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 
 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 



DAY 4 
ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –ศาลเจ้าฮอคไกโด- ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย 
-ย่านเก่า ทานุกโิคจิ- NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWWER  
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 
-ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ .ศ. 2416 เป็น

อาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐที่ทาํมาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ี
ผา่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 
พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีแห่ง จึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้ เป็นสมบตัิทาง
วฒันธรรมสาํคญัของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512 

HOKKAIDO SHRINE เดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด เดิมช่ือ ศาลเจา้ซปัโปโร เปล่ียนเพือ่ใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของ

เกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้
ประวตัิศาสตร์อั นยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ที่น่ีก็เป็นที่สาหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิที่อยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพือ่เป็นขวญัและกาํลงัใจสืบไป 



 
 จากนั้นนาํท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบด้วยร้านคา้ และร้านอาหารกวา่ 80 ร้าน เรียงราย ตลอดบล็อก เป็นหน่ึงใน

ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านคา้ต่างๆจาํ หน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน 
ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน เช่น ขา้วโพด แตงโม และ มนัฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทอ้งถ่ินที่ขึ้นช่ือ
คือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมขา้ว เรียกวา่ donburi 

 

 
MOAI STATUE จากนั้นนาํท่านชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกช่ือดงัของโลก ก่อสร้างตั้งแต่   

 ค.ศ. 1982 ไอเดียคลา้ยวฒันธรรมจากโมอายและอียปิต ์ออกแบบรูปร่างตั้งใหอ้ยูใ่นภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ 
พระพทุธรูปเป็นแนวคิดโครงสร้างจากการเรียงลาํดบัของจิตวญิญาณ องคพ์ระมีช่ือวา่ อะตามะ ไดบุตสึ เปิดใหเ้ขา้ชม
อยา่งเป็น ทางการ เม่ือวนัที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผา่นมา  



 
อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอฐิัและรองรับได ้70,000 กลุ่ม (ชาว
ญี่ปุ่ นไม่มีการฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซ้ือที่ดินใวเ้ก็บ"อฐิั"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว)้ โมอายแห่งญี่ปุ่ น เป็นช่ือที่ผูค้น
เรียกขาน เป็นหน่ึงในสุสานที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด  (ทางสถานที่เก็บค่าบริจาคเพือ่ใชท้าํนุบาํรุงสถานที่ 300 เยน โดย
สมาชิกบริจาคดว้ยตวัเองหนา้ทางเขา้) 

-อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทั้ง

หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร มีร้าน BIG CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล  , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น , ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เคร่ืองสาํอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกวา่ T38 (Tower Three Eight) ที่ระดบัความสูง 160 เมตร 
จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวนักลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวี
ทาวเวอร์ตั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ยา่นซูซูกิโนะ ส่องสวา่งที่จุดกลางเมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA 
ซ่ึงที่ชั้น 10 เป็นศูนยร์วมร้านราเมน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 10 ร้าน ใหเ้ลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่นซูซูกิโน่  (ไม่
รวมตัว๋ขึ้น จุดชมววิราคาประมาณ (700-1000 เยน)  



 
-ย่านเก่า ทานุกโิคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลงัคามุงบวั 

แดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 ร้านคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-
ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

NORIA FERRIS WHEEL ชิงช้าสวรรค์ยกัษ์  ตั้งอยูบ่นชั้น 7 ของหา้งสรรพสินคา้ Norbesa ภายในเมืองซปัโปโร 

(Sapporo) ที่น่ีถือไดว้า่เป็นอีกหน่ึงจุดชมววิที่สวยที่สุดของเมืองซปัโปโร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ววิทิวทศัน์ของเมืองยามคํ่า
คืนน่ีหากอยากชมแลว้ตอ้งมาที่น่ีใหไ้ด ้โดยชิงชา้ยกัษแ์ห่งน้ีจะมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 45.5 เมตร ความสูงรวมอาคาร 78 
เมตร มีกระเชา้นัง่ทั้งหมด 32 ตวั วนแต่ละรอบใชเ้วลา 10 นาที สามารถเห็นววิตวัเมืองซปัโปโรที่สวยงามทั้งหมด  ตอน
กลางคืนตวัชิงชา้เองก็จะมีการประดบัประดาดว้ยแสงไฟหลากสีสนั บอกเลยวา่ถ่ายรูปน่ีทั้งสวยและอินด้ีแบบสุดๆ 
 
อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า 

DAY5 
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                             
เช้า บริการอาหารเช้า (อาหารกล่อง) 
09.55  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ621  

** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 7 ชัว่โมง 
15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

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



 

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่าํเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของ
ตัวท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2563 
01-05 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

05-09 เมษายน 63 30,999 30,999 30,999 7,500 20,900 

08-12 เมษายน 63 30,999 30,999 30,999 7,500 20,900 

12-16 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 7,500 27,900 

19-23 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

22-26 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

29 เม.ย.-03 พ.ค. 63 30,999 30,999 30,999 7,500 20,900 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป  
ต่อ ลกูค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งนีท่้าน
สามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 11,000 บาท ** 
(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ทางบริษัทไม่มนีโยบายเรียกเกบ็เงนิประกนัใดๆทั้งส้ินก่อนออกเดนิทางทีส่นามบิน ** 
 



** ท่านทีถื่อหนังสือเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่จาํเป็นต้องย่ืนขอ
วซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อคร้ัง ** 

 

** อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วทีถื่อหนังสือเดนิทางไทยและต่างชาติ โดยลกูค้าต้องเดนิทางท่องเทีย่วกบัทวัร์ ตลอด
การเดนิทาง ห้ามแยกออกเพ่ือเดนิทางท่องเทีย่วด้วยตนเองเดด็ขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็

ค่าธรรมเนียม ในกรณขีอเอกสารย่ืนวซ่ีา 1,500 บาท 
 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและ

ค่าภาษีนํ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด  Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอตัราค่าบริการระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า สมัภาระ  ลง

ใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนช้ิน แต่
ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง ) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไปเป็น
เมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสม
และความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนั
เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีนํ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่ของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 
× ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 



 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงนิ 
 กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก
ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที่กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้
มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีที่มี คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรียด เรามีที่นัง่
ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีที่
ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทุกกรณี 

 

เง่ือนไขสําคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ้นตํ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะชาํระค่าบริการเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่าน
เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษทุก
คร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบาง
กรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตาราง บินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั้น ส่ิงสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ่เช็คอินก่อน
เคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพือ่ใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบิน เพือ่จดัเตรียมล่วงหนา้ กรณีมี
ค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากชาํระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบไม่วา่ส่วน
ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 



 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป  หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณี
พเิศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
 การใหท้ิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสาํหรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินนํ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลาเดินบน
หิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล  สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที่จาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ  หาก
ระหวา่งเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุ ใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่จะ เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต ) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ
หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 
หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพือ่ทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกั บแจง้มาที่บริษทัเร็วที่สุด 
เพือ่ยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 



- เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  

- ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํ
ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง
โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิ ทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง 
, การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึ ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 


