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รหสัโปรแกรม : 15669  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

HOKKAIDO NOBORETBETSU SAPPORO  (5D3N) 

“CTS06 TG HOKKAIDO ซับโปโป  โบโบริเบตสึ อาซาฮิกาว่า  ” 

สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 
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บินดว้ยสายการบินไทย  (TG) : ข้ึนเคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG 670 BKK(กรุงเทพ) - CTS(ชิโตเสะ) 23.45 – 08.30 

TG 671 CTS(ชิโตเสะ)- BKK(กรุงเทพ) 10.30 – 15.30 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 DAY 1
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ                                                          

20.30  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 3 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D 

เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทวัร์ให้ค  าแนะน าเพื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

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

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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** ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและ

จบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** 

23.45  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670    

                                   ** เท่ียวบินน้ี บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง ** 

 
 

DAY 2  
สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก จิโกกดุานิ -  สวนหมโีชวะ – กระเช้าอซุุซัง 

 – ทะเลสาบโทยะ – เทศกาลไฟประดับ TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION.             

06.20 เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
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 น ำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตสึ เป็นเมืองในก่ิงจงัหวดัอิบุริ ในจงัหวดัฮอกไกโด ของ NOBORIBETSU
     ประเทศญ่ีปุ่น จดัตั้งในฐานะต าบล เม่ือ ค.ศ. 1961 ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องนครซปัโปโร นอกจากเมืองยงักินพื้นท่ี

ของอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ - โทยะ บางส่วนด้วย เน่ืองด้วยตวัเมืองเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนปากแม่น ้ าดงันั้นจึงมีพื้นท่ี

ค่อนขา้งแคบ ซ่ึงห่างจากชายฝ่ังราว 6 กิโลเมตร ยงัเป็นท่ีตั้งของ โนะโบะริเบะสึ-ออนเซ็น ท่ีผูค้นสามารถเพลิดเพลิน

กบัน ้ าพุร้อนจ านวนมาก โดยท่ีน่ีเป็นหน่ึงในรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียมากในประเทศญ่ีปุ่น และถือเป็น "เมืองน ้ าพุร้อน" ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในในฮอกไกโด ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของ หุบเขานรก จิโกกุดานิ นอกจากน้ี โนโบริเบ็ตสึ ยงัเป็น

ท่ีตั้งของอุทยานหมีสีน ้าตาล ซ่ึงเป็นหมีเฉพาะถ่ินของฮกไกโด ซ่ึงหมีสีน ้าตาล ท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเมืองน้ี

อีกดว้ย   

 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขานรก จิโกกุดานิ มีความหมายวา่หุบเขาผานรก หุบเขาผานรก แห่งน้ีเกิดจากภูเขา   JIKOKUDANI
ไฟซ่ึงยงัไม่ดบัจึงก่อใหเ้กิดน ้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยูช่ัว่กลัป์ อุดมไป

ดว้ยแร่ก ามะถนัซ่ึงเกิดจากความร้อนใตดิ้น บริเวณดา้นบนของผวิดินจะมีแร่ก ามะถนัสหลืองเป็นจ านวนมากสวยงาม

แปลกตาแบบท่ีไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน  

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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 นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน   เป็นภูเขาไฟท่ีท าใหเ้กิดทะเลสาปโทยะข้ึนมา จากหลกัฐานพบวา่ ภูเขาไฟลูกน้ีมีUSUZAN
การปะทุข้ึนมาทุกๆ 20-50 ปี ดงันั้นจึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภุมิทศัน์ของพื้นท่ีแถบน้ีอยา่งต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุ

ไปเม่ือปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยข้ึนมาตลอดเวลา (ขอสงวนสิทธ์ิใน

กรณียกเลิก ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน ้ าตาลนบั SHOWA SHINZAN BEAR PARK
100 ตวั ท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุและหาดูไดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเช่ือกนัวา่หมีสีน ้ าตาล

น่ีถือเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย อิสระใหท้่านชม จุดชมวิวไซโร ความสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะยามค ่าคืน 

ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดติดอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงอยู่บริเวณเดียวกนั เม่ือท่านยืนอยู่บนจุดชมวิวท่าน

สามารถมองเห็นทะเลสาปโทยาโกะทั้งหมด ทะเลสาบกลางน ้าท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขา 
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  ทะเลสาบโทยะ (TOYA LAKE) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 TOYA LAKE
กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ซ่ึงเกิดจากการระเบิดตวัของภูเขาไฟเม่ือหลายแสนปีมาแลว้ ซ่ึงทะเลสาบท่ีเกิดจาก

ระเบิดคร้ังนั้นไดแ้ก่ ทะเลสาบชิค็อทสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบคทัทะระ (LAKE KATTARA) ทะเลสาบ

ฮงัเง็ตสึ (LAKE HANGETSU) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบท่ีเกิดข้ึนนั้น ทะเลสาบโทยะ ถือว่าเป็น

ทะเลสาบท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงามมากกว่าแห่งอ่ืนดว้ยมีภูเขาไฟอยู่กลางทะเลสาบ รอบบริเวณทะเลสาบโทยะมีแหล่ง

อาบน ้าแร่ชั้นดีใหไ้ดแ้ช่กนัอีกดว้ย และทะเลสาบแห่งน้ีมีความพิเศษตรงท่ีน ้ าจะไม่แข็งตวัในช่วงฤดูหนาว ในหนา้ร้อน 

อากาศก็เยน็สบาย เหมาะส าหรับเดินเล่น ป่ันจกัรยาน หรือล่องเรือชมทิวทศัน์อนังดงาม 
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  ในช่วงฤดูหนาวนั้นเมืองโทยะมีการประดบัประดาดว้ยTOYALAKE ONSEN ILLUMINATION.
หลอดไฟจ านวนกว่า 12,000 ดวงตามถนนจากเมืองอนเซ็นไปยงัริมฝ่ังทะเลสาบโทยะ เรียกว่า ถนนประดบัไฟ 

(Illumination Street) อยูต่ลอดทั้งปี นอกจากน้ีตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นตน้ไป ท่ีลานนิงิวะอิฮิโรบะ ใจกลาง

เมืองอนเซ็นก็จะไดเ้ห็น อุโมงคป์ระดบัไฟ  อีกดว้ย อุโมงคท่ี์สวา่งไสวระยิบระยบัไปตลอดระยะทางราว 70 เมตรดว้ย

หลอดไฟ LED จ านวนกวา่ 400,000 ดวงน้ีนอกจากจะไดรั้บความนิยมในหมู่คู่รักแลว้ ก็ยงัเป็นท่ีนิยมของกลุ่มผูม้าเท่ียว

เป็นครอบครัวท่ีมีเด็กเล็กมาดว้ยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ไดเ้วลาอนัสมควรพาทุกท่านสู่โรงแรม 

ค ่า      บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

      ที่พกั  TOYA KANKO HOTEL , TOYA LAKE  หรือเทียบเท่า
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จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออน

เซ็น ธรรมชาตินีแ้ล้ว จะท าให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้  

 

 

 

 

 

 



9 
 

 DAY 3
ลานสกี Shikisai   no – คลองโอตารุ  – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี –  พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว 

– ดวิตีฟ้รี (พเิศษ บุฟเฟต์ขาปู 3 ชนิด) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHIKISAI NO SNOW LAND ลานสกชิีคไิซ พาโนราม่า ท่ีรวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกบัทุกเพศ   
ทุกวยั หรืออิสระกบัการถ่ายรูป ววิสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี)  
กิจกรรม และค่าใชจ่้ายคร่าวๆ Snowmobile: เร่ิมตน้ 10,000 เยนต่อคน / Snow Raft: 1,000 เยนต่อคน Banana Boat:              
1,000 เยนต่อคน Sled: 500 เยนต่อคน Tube: 500 เยนต่อคน 
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กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ ขาปู 3 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งบา้นเรือน นั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กOTARU
ออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและ
ประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอ
ตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัใน
เมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนน ส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึง
กลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนัน่เอง   
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                    จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายเุกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ     สวยงาม

มากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตล์ของ ตวัเองข้ึนมา

เป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอี้กดว้ย  

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแกว้ท่ีออกมามี    รูปแบบ
และสีท่ีแตกต่างกนั 
ร้านค้า Duty Free ให้ท่านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เคร่ืองส าอางค ์โฟมลา้งหนา้ วิตามินต่างๆ 
เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ 
อสิระอาหารกลางค ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว 

พกัที่  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า 
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 DAY4
อุทยานโมไอ –นมสัการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ – ตลาดปลานิโจ  

มติชุย เอาท์เลท็– ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  – สวนโอโดริ – ช็อปป้ิงทานุกโิกจิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อุทยานโมไอ  ก่อตั้งข้ึนในปี 1982 มีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,800,473 ตารางเมตร และเปิดให้เขา้ชมMOKOMONAI TAKINO
ตลอดปีกบัความสวยงาม กลุ่มหินสโตนเฮนจ ์(Stonehenge) และ Atama  Daibutsu  พระพุทธรูปองค์ใหญ่  

                    อะตะมะ ไดบุตสึ เป็นผลงานการสร้างช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่น
เจา้ของรางวลัพริตซ์เกอร์ท่ีถือว่าท่ีสุดรางวลัของสถาปนิก โดยมีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมี
ความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน ้ าหนัก 1500 ตัน พื้นท่ีท่ีล้อมรอบ ซ่ึงเป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหว่าง
สถาปัตยกรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนกบัความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแลว้ประหน่ึงเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกท่ีหาดูได้
เฉพาะท่ีน่ีเท่านั้น สร้างข้ึนเพื่อใหเ้ห็นถึงอีกแง่มุมหน่ึงของพระพุทธศาสนา โดยให้ผูม้าเยือนไดช่ื้นชมพระพุทธศาสนา



13 
 

ไดท้่ามกลางความเงียบสงบอย่างแทจ้ริงเพราะเป็นส่วนหน่ึงของสุสาน Makomanai Takino Cemetary  อีกทั้งยงั
สามารถชมในวิวทิวทศัน์ท่ีแตกต่างกนัทุกๆฤดู ช่วงฤดูหนาวท่ีเหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะท่ีขาว
โพลน  

 
 

  ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ี สร้างข้ึนเม่ือปี NIJO FISH MARKET
ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสัตวท์ะเลท่ีจบัไดส่้วนใหญ่จะหาได้
จากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ี ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้งนกัท่องเท่ียวใน
ประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือเร่ือง ไข่หอยเม่นและไข่
ปลาแซลมอน 

 

Atama Daibutsu 
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มิตชุย เอาท์เลท็ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์MITSUI OUTLET   
ต่างๆ จ าหน่ายเส้ือผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้

ตามอธัยาศยั 
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     ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด    เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO
เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ี
ผา่นการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นนั้นไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 
พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัทาง
วฒันธรรมส าคญัของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 หรือ สวนโอโดริ เป็นสวนสาธารณะท่ีมีรูปทรงเป็นแนวยาวตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ถือก าเนิดในตน้สมยัเมOdori  Park 

จิ และปัจจุบนัปฏิบติัหน้าท่ีเป็นสวนหย่อนใจ และสวนกิจกรรมส าคญัของเมืองเช่นเดียวกบัเป็นเส้นแบ่งเขตเมือง

ออกเป็นซัปโปโรเหนือ ใต ้ตะวนัออก และตะวนัตกสวนโอโดริเป็นอีกหน่ึงท่ีของนกัท่องเท่ียวท่ีมาซัปโปโร ตอ้งมา

ถ่ายรูป กบับรรยากาสกล่ินไอความร่มร่ืน และความสวยงามของดอกไมใ้นฤดูกาลต่างๆ 

 ย่านเก่า ทานุกโิคจิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ี มีหลงัคามุงบวั TANUKIKOJI OLD TOWN

แดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 ร้านคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่ง

สถานี Subway Odori และ Susukino 
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อสิระอาหารกลางค ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ โรงแรมท่ีพกั 

พกัที่  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเท่า

DAY5 

สนามบนิชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (สุวรรณภูม)ิ                                                             

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.00        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG671    
 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 7 ชัว่โมง ** 
15.30       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

เดินทางเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ ์2563 
14 - 18 มกราคม 63 35,989 35,989 34,989 8,500 18,900 

21 – 25 มกราคม 63 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

22 - 26 มกราคม 63 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

22 - 26 กมุภาพนัธ ์63 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

29 ก.พ.  – 4 ม.ีค. 63 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,000 เยน 

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 **  
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** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่ำบตัรโดยสำรโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่ำภำษี  สนำมบนิ

และค่ำภำษีน ้ำมนัทุกแห่ง กรณีต้องกำรอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสำร ไม่ว่ำเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 

กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอ้ำงองิค่ำใชจ้่ำยกำรจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตำมทีต่ำมทีต่ำรำงอตัรำ

ค่ำบรกิำรระบุ 

 ค่ำธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ำสมัภำระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สำยกำร THAI AIRWAYS อนุญำตให้โหลดกระเป๋ำ

สมัภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
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 (ไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจำ้หน้ำทีจ่ะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม) ต่อท่ำน (ตำมเงือ่นไขของสำยกำรบนิ) ** 

 ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศตลอดเสน้ทำงตำมรำยกำรระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังำนขบัรถ) 

 ค่ำโรงแรมที่พกัระดบัมำตรฐำนตำมรำยกำรที่ระบุ (พกั 2-3 ท่ำน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีำนเทรดแฟร์ กำรแข่งขนักีฬำ  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท ำให้โรงแรมตำมรำยกำรที่ระยุเต็ม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสมเดมิ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลกูคำ้เป็นส ำคญั 

 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถำนทีใ่นโปรแกรม 

 ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ โดยทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม    

 ค่ำเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วต่ำงประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงือ่นไขตำม

กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัของผู้เดนิทำง อำท ิค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง ค่ำโทรศพัท์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซกัรดี ค่ำมนิิบำรใ์น

หอ้งและค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรำยกำร 

× ค่ำทปิพนกังำนขบัรถ หวัหน้ำทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตำมธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคำ้ ผูเ้ดนิทำง 1 

ท่ำน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อำยุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทำงกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่ำนสำมำรถใหม้ำกกว่ำนี้ไดต้ำมควำม

เหมำะสมและควำมพงึพอใจของท่ำน โดยส่วนน้ี ทำงบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บก่อนเดินทำงทุกท่ำน ที่

สนำมบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสมัภำระที่มนี ้ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินนัน้ๆก ำหนดหรอืสมัภำระใหญ่เกินขนำด

มำตรฐำน  

× ค่ำธรรมเนียมกำรจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตำมควำมต้องกำรเป็นกรณีพเิศษหำกสำมำรถท ำได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิ 

และ รุข่องเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อำจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด 

× ค่ำภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณตีอ้งกำรออกใบเสรจ็รบัเงนิในนำมบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรณุำท ำกำรจองล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทำง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่กำรจองภำยใน 

1 วนั ตวัอยำ่งเช่น ท่ำนจองวนันี้ กรุณำช ำระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลำ 16.00 น. เท่ำนัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัท ีหำกยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตำมเวลำที่ก ำหนด และหำกท่ำนมคีวำมประสงค์จะต้องเดนิทำงในพเีรยีดเดมิ ท่ำน



22 
 

จ ำเป็นต้องท ำจองเข้ำมำใหม่ นัน่หมำยถึงว่ำ กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิไ์ปตำมระบบ ตำมล ำดบั 

เนื่องจำกทุกพเีรยีด เรำมทีีน่ัง่รำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกดั  

 กรณลีกูคำ้เดนิทำงไมไ่ด ้สำมำรถเปลีย่นชื่อคนเดนิทำงได ้ก่อนเดนิทำง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่ำใชจ้่ำยใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ำมำรถหำคนมำแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิกำรเดนิทำง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทำง คนืเงนิค่ำบรกิำรรอ้ยละ 100 ของค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิกำรเดนิทำง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทำง คนืค่ำบรกิำรรอ้ยละ 50 ของค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้ 

 ยกเลกิกำรเดนิทำง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทำง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่ำบรกิำรทีช่ ำระมำแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทำง
บรษิทัจะหกัค่ำใช้จ่ำยที่ไดจ้่ำยจรงิจำกค่ำบรกิำรทีช่ ำระแล้วเนื่องในกำรเตรยีมกำรจดักำรน ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น กำรส ำรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ กำรจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่ำทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่ำนได้ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถำนทูต

ปฏเิสธวซี่ำ ด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องกำรเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทำง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้ำงบรษิทัทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทำง กรณแีจง้หลงัจำกเจำ้หน้ำทีอ่อกเอกสำรเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่ำส่วนใดส่วนหน่ึง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำร

เรยีกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทำง และกระบวนกำรของแต่ละคณะ เป็น

ส ำคญัดว้ย กรณุำสอบถำมกบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทำง (เลื่อนวนัเดินทำง) ทำงบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหกัค่ำใช้จ่ำยกำร

ด ำเนินกำรต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส ำหรบักำรด ำเนินกำรจองครัง้แรก ตำมจ ำนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ำกรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสำมำรถออกเดนิทำงได้ตำมจ ำเป็นต้องมขีึ้นต ่ำ อย่ำงน้อย 30 ท่ำน หำกต ่ำกว่ำก ำหนด คณะจะไม่สำมำรถ

เดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสำนงำน 

เพื่อใหทุ้กท่ำนเดนิทำงตำมควำมประสงคต่์อไป  

- ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง หรอื เลื่อนกำรเดนิทำงไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทำงบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่ำนทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนกำรเดนิทำงใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลำงำน กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หำกท่ำนลำงำนแลว้ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้
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 กรณีที่ท่ำนต้องออกบตัรโดยสำรภำยใน (ตัว๋ภำยในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณำตดิต่อ

สอบถำมเพื่อยนืยนักบัเจำ้หน้ำที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสำรภำยในทีส่ำมำรถเลื่อนวนัและเวลำเดนิทำงได ้

เพรำะมบีำงกรณทีีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลำบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ฤดูกำล สภำพภูมกิำศ และ ตำรำงบนิของท่ำอำกำศยำนเป็นส ำคญัเท่ำนัน้ สิง่ส ำคญั ท่ำนจ ำเป็นต้องมำถงึสนำมบนิ

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่ำงน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่

รบัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่ำนเป็นอสิลำม ไมท่ำนเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้ำหำรบำงประเภท กรณุำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทำงต้องกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใช้วลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณำแจง้บรษิทัฯ อย่ำงน้อย 7 

วนัก่อนกำรเดนิทำง หรอืตัง้แต่ทีท่่ำนเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้ำงบรษิทัประสำนงำนกบัสำยกำรบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้ำ 

กรณมีคี่ำใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทำง  

 กรุณำส่งรำยชื่อผู้เดนิทำง พรอ้มส ำเนำหน้ำแรกของหนังสอืเดนิทำงทุกท่ำนให้กบัเจำ้หน้ำที่หลงัจำกช ำระเงนิกรณีที่

ท่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวั (หลำยท่ำน) กรณุำแจง้รำยนำมคู่นอนกบัเจำ้หน้ำทีใ่หท้รำบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีำยละเอยีดส่วนใดผิด ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบไม่ว่ำ

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรส่งส ำเนำหน้ำแรกของหนังสอืเดนิทำงให้ทำงบรษิัทเพื่อใช้ในกำรออกบตัร

โดยสำร 

 หลงัจำกท่ำนช ำระค่ำทวัรค์รบตำมจ ำนวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทำงบรษิทัจะน ำส่งใบนัดหมำยและเตรยีมตวักำรเดนิทำงให้

ท่ำนอยำ่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทำง 

 อตัรำทวัรน์ี้ เป็นอตัรำส ำหรบับตัรโดยสำรเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่ำนจะไม่สำมำรถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ ำเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตำมก ำหนดกำรเท่ำนัน้ หำกตอ้งกำรเปลีย่นแปลงกรณุำตดิต่อเจำ้หน้ำทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทำงบรษิทัไม่มนีโยบำยจดัคู่นอนใหก้บัลูกคำ้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมำก่อน เช่น กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จ ำเป็นต้องช ำระค่ำ

หอ้งพกัเดีย่วตำมทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทำง หรอื พำสปอรต์ ตอ้งมอีำยใุชง้ำนไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่ำ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 กำรให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิส ำหรบันักท่องเที่ยวที่เดนิทำงไปต่ำงประเทศ โดยผูใ้ห้บรกิำรจะต้องหวงัสนิน ้ำใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่ำนเตรยีมค่ำใชจ้่ำยในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตำมควำมเหมำะสม 

- ฤดูหนำวในต่ำงประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภำพอำกำศจะมดืเรว็กว่ำปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถำนที่ท่องเที่ยว

ต่ำงๆ จะปิดเรว็กว่ำปกติ ประมำณ 1-2 ช.ม. กำรเดนิทำงควรเผื่อเวลำให้เหมำะสม และ หำกมสีถำนที่ท่องเที่ยว
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กลำงแจง้ เวลำเดนิบนหมิะ อำจลื่นไดต้้องใชค้วำมระมดัระวงัในกำรเดนิเป็นอย่ำงสูง หรอื ใชร้องเทำ้ทีส่ำมำรถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่ำงสะทอ้นเขำ้ตำ อำจท ำใหร้ะคำยเคอืงตำได้ 

- ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกฤดูกำล สภำพภูมอิำกำศ เหตุกำรทำง

กำรเมอืง กำรล่ำช้ำของสำยกำรบนิ เงื่อนไขกำรให้บรกิำรของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทำงบรษิัทจะ

ค ำนึงถงึประโยชน์ของลกูคำ้เป็นส ำคญั หำกกรณทีีจ่ ำเป็นจะตอ้งมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ ทำงบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

- เนื่องจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจำ่ยขำดกบับรษิทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ทำงบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สำมำรถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิำรบำงส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่ำนไม่ต้องกำรได้รบับรกิำร  หำก

ระหว่ำงเดนิทำง สถำนทีท่่องเทีย่วใดที่ไม่สำมำรถเขำ้ชมได ้ไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้ำ่ยไมว่่ำส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่ำน เนื่องจำกทำงบรษิัทไดท้ ำกำรจองและถูกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยแบบเหมำ

จำ่ยไปล่วงหน้ำทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่ำนถูกปฎเิสธกำรเดนิทำงเขำ้เมอืง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่จะเกดิขึน้ตำมมำ และ จะ

ไมส่ำมำรถคนืเงนิค่ำทวัรท์ีท่่ำนช ำระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่ำส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หำกวนัเดนิทำง เจำ้หน้ำทีส่ำยกำรบนิ หรอื ด่ำนตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทำง  

(พำสปอร์ต) ของท่ำนช ำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ำ ขำดไปหน้ำใดหน้ำหนึ่ง มหีน้ำใดหน้ำหนึ่งหำยไป มี

กระดำษหน้ำใดหน้ำหนึ่งหลุดออกมำ มรีอยแยกระหว่ำงสนัของเล่มหนังสอืเดนิทำง เป็นต้น ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ ทำง

สำยกำรบนิ หรอื เจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญำตให้ท่ำนเดนิทำงต่อไปได้ ดงันัน้กรุณำ

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทำงของท่ำนให้อยู่ในสภำพดอียู่ตลอดเวลำ ขณะเดนิทำง กรณีช ำรุด กรุณำตดิต่อ

กรมกำรกงสุลกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อท ำหนังสอืเดนิทำงฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่ำไปอ้ำงองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มำที่บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนักำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทำง หำกท่ำนได้ส่งเอกสำรมำทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่ำใชจ้่ำย แต่หำกออกบตัรโดยสำร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทำงประมำณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนกำรและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจำกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัรำพเิศษ) สำยกำรบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นกำรเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคำ้เดนิทำงดว้ยกนั กรณุำเชค็อนิพรอ้มกนั และ สำยกำรบนิจะพยำยำมทีสุ่ด

ใหท้่ำนไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ำกทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจำกกำรวำงแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึ

อำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple) จะแตกต่ำง

กนั บำงโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอำจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 
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- กรณีที่ท่ำนไม่ผ่ำนด่ำนตรวจคนออก หรอื เขำ้เมอืง (ห้ำมไม่ให้เดนิทำงต่อ ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น ทำงบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นกำรคนืค่ำใชจ้ำ่ยใหไ้มว่่ำส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ำรเกบ็ค่ำน ้ำมนัและภำษสีนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทำง  

- มคัคุเทศก ์พนกังำน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ , กำรยกเลกิบนิ , กำร

ประทว้ง , กำรนัดหยุดงำน , กำรก่อกำรจลำจล , ภยัธรรมชำต ิ, กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำม

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำยระหว่ำงกำรเดนิทำง ไม่ว่ำกรณีใดๆกต็ำม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมจรงิ กรณีท่ำนลมืสิง่ของไว้ทีโ่รงแรมและจ ำเป็นต้องส่งมำยงัจุดหมำย

ปลำยทำงตำมทีท่่ำนตอ้งกำร  

- รำยกำรนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้ร ับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรบัเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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