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บินดว้ยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 02.10 – 10.40 
XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.55 – 18.00 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 DAY 1
กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                          

23.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 

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

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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DAY 2  
สนามบินชิโตเสะ– หมู่บ้านราเมง – พพิธิภณัฑ์หิมะและน า้แขง็คะมิคะวะ  – ออิอนต์มอล์             

02.10  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี 

XJ620   ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง **          

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรับและจบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 

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

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
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หมู่บ้านราเมง็ หมู่บา้นช่ือดงัของเกาะฮอกไกโด นบัยอ้นหลงัไปตั้งแต่สมยัตน้โชวะ   ซ่ึงช่วงเวลาRAMEN VILLAGE 
นั้นเป็นช่วงเวลาท่ีถือก าเนิด  ราเมง็ข้ึน ณ เมืองซปัโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลากหลายชนิดของประเทศจีนเขา้

ดว้ยกนั และต่อมาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดเ้สร็จส้ินลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา่ ก็ไดถื้อก าเนิดข้ึนจากความคิด

สร้างสรรค์ต่างๆ เขา้ไวด้้วยกนั อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน ้ าซุปให้อยู่ได้นานข้ึนโดยเคลือบผิวน ้ าซุปดว้ย

น ้ ามนัหมู หรือจะเป็นน ้ าซุปซีอ๊ิวท่ีเค่ียวจากกระดูกหมูและน ้ าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” และเส้น

บะหม่ีท่ีมีส่วนผสมของน ้านอ้ยกวา่ปกติและดว้ยความโด่งดงัและมีเอกลกัษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาวา่แห่งน้ีเป็น

ท่ีช่ืนชอบของชาวญ่ีปุ่น 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านราเม็งในพพิธิภัณฑ์ราเม็ง COUPON ท่านละ 1,000 เยน 
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 พพิธิภัณฑ์หิมะและน ้าแข็งคะมิคะวะ เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีให้นกัท่องเท่ียวได้KAMIKAWA   ICE   PAVILION
สัมผสัประสบการณ์ความหนาวเยน็แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก อุณหภูมิดา้นในตั้งไว ้-20 องศาเซลเซียส

ตลอดปี ภายในมีเสาน ้ าแข็งและก าแพงน ้ าแข็งขนาด 600 ตารางเมตร ท่ีใช้เวลาสร้างดว้ยวิธีทางธรรมชาติถึง 25 ปี 

ทางเดินอุโมงคน์ ้าแขง็ท่ีประดบัประดาดว้ยไฟสวยงาม บาร์น ้ าแข็ง และถ ้าจ  าลองหินงอกหินยอ้ย รวมถึงชมดาราข้ึน

ช่ือของท่ีน่ีอยา่ง คลิโอเนะ (Clione) หรือผเีส้ือทะเลซ่ึงเป็นสัตวน์ ้าเคม็ท่ีอาศยัอยูใ่ตน้ ้ าแขง็ 

 ท่านช้อปป้ิงยงัห้างสรรพสินคา้ ห้างอิออน มอลล์ อะซาฮิกาว่า   ให้ท่านไดซ้ื้อของฝากมากมายAEON MALL 
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบัร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคา

เพียง 100 เยนเท่านั้น 

อสิระอาหารกลางค ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว 

พกัที่       ART HOTEL , ASAHIKAWA  หรือเทียบเท่า  
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 DAY 3
ลานสก ีShikisai  no – ศาลเจ้าฮอคไกโด – อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ –   ย่านเก่า ทานุกโิคจิ                                                                                      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHIKISAI NO SNOW LAND ลานสกชิีคิไซ พาโนราม่า ท่ีรวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกบัทุก   
เพศทุกวยั 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 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 ศาลเจ้าฮอกไกโด ตั้งอยูท่ี่เมืองซปัโปโร(Sapporo) ถือไดว้า่วา่เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธHOKKAIDO SHRINE
นิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด เพราะท่ีศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูกสร้างในช่วงยุคเร่ิมพฒันาเกาะถ้าจะ
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นบัเป็นปีก็ประมาณปี ค.ศ.1871ได ้ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกบัเทพเจา้ท่ีประทบัภายในศาลเจา้มากถึง4 องค ์

แต่ดว้ยความท่ีตวัศาลเจา้เองมีพื้นท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะท าให้ถือไดว้า่เป็นจุดชมวิวเด็ดๆอีกแห่งหน่ึงของเมือง

เลยก็วา่ได ้ทั้งยงัเป็นแห่ลงรวมพกัผอ่นยอ่นใจของชาวบา้นละแวกนั้นๆ นิยมมาขอพร และแวะเวียนมาตลอดทั้งปีไม่

ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้ งอยู่ติดกบัสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งJR TOWER
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล , 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น , ร้าน MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกวา่ T38 (Tower Three Eight) ท่ี

ระดบัความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวนักลางคืน โดยเฉพาะ

ยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวทีาวเวอร์ตั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ยา่นซูซูกิโนะ ส่องสวา่งท่ีจุดกลาง

เมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยร์วมร้านราเมน ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้

ตรอกราเมนในยา่นซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋ข้ึน จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
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 ย่านเก่า ทานุกโิคจิ   เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ี มีหลงัคามุงบวัTANUKIKOJI OID TOWN
แดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่ว่า 200 ร้านคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-

ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

อสิระอาหารกลางค ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว 

พกัที่  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเท่า

 DAY4
ตลาดปลานิโจ – ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร 

 – คลองโอตารุ  –  โรงงานช๊อคโกแลตอชิิยะ – ร้านดวิตีฟ้รี –  มติชุย เอาท์เลท็  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ี สร้างข้ึนเม่ือNIJO FISH MARKET
ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสัตวท์ะเลท่ีจบัไดส่้วนใหญ่จะ
หาได้จากทะเลแถบน้ีทั้ งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ี ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้ ง
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นกัท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือเร่ือง ไข่หอยเม่น
และไข่ปลาแซลมอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด    เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO
2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิ
ร่า ตึกน้ีผา่นการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นนั้นไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟ
ไหมเ้ม่ือปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีแห่ง จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็น
สมบติัทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512 

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของSAPPORO CLOCK TOWER 
เมืองซัปโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้
ปรับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และ
ดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรั้บการข้ึนทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่ง
หน่ึงของญ่ีปุ่น 

  กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ ขาปู 3 ชนิด 
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 เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งบา้นเรือน นั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กOTARU
ออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่น
และประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ 
คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่
สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจึ้งถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนน ส าหรับนกัท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสี
แดงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนัน่เอง   

  ISHIYA CHOCOLATE FACTORY เป็นโรงงานของบริษทั อิชิโรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอชิิยะ 

ยะ Ishiya บริษทัช็อกโกแลตของทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑท่ี์ข้ึนช่ือของบริษทั คือ คุก้ก้ี Shiroi Koibio ของฝากท่ีนิยมของฮอก
ไกโด (คุก้ก้ีเนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาว) ภายในบริเวณสวนสนุกประกอบด้วย ร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และ
พิพิธภณัฑโ์รงงานช็อกโกแลตพร้อมจ าหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงผูเ้ขา้ชมสามารถสังเกตกระบวนการ
ผลิตคุก้ก้ี หรือเขา้ร่วมกิจกรรมเวร์ิคชอ้ปท าคุก้ก้ีดว้ยตนเอง นอกจากน้ียงัมีสนาม Shiroi Koibito Park สนามฟุตบอลท่ี
เคยเป็นสถานท่ีแข่งขนัฟุตบอลทอ้งถ่ิน J-League อีกดว้ย และในช่วงหนา้หนาวนั้นท่ีโรงงานแห่งน้ีจะมีการเปิดไฟ 
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Illumination ดว้ยตึกเป็นอาคารสไตล์ยุโรปจึงท าให้บรรยากาศนั้นเหมือนหลุดไปเดินอยูใ่นเมืองโรแมนติคของยุโรป
เลยก็วา่ได ้

  ร้านค้า Duty Free ให้ท่านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เคร่ืองส าอางค ์โฟมลา้งหนา้ วิตามิน
ต่างๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติชุย เอาท์เลท็ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์MITSUI OUTLET   
ต่างๆ จ าหน่ายเส้ือผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีร้านอาหารใหเ้ลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้

ตามอธัยาศยั 

อสิระอาหารกลางค ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ โรงแรมท่ีพกั 

พกัที่  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเท่า
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DAY5 
สนามบนิชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                             

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
11.55  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ620 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

18.00 เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิำพ พรอ้มกบัควำม

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 

เทศการปีใหม่ 2563 
27 – 31 ธนัวาคม 62 39,999 39,999 39,999 9,000 - 

28 ธ.ค. – 01 มกราคม 62 41,999 41,999 41,999 9,000 - 

29 ธ.ค. – 02 มกราคม 62 41,999 41,999 41,999 9,000 - 

30 ธ.ค. – 03 มกราคม 62 37,999 37,999 37,999 9,000 - 

 



14 
 

** 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)  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่ำบตัรโดยสำรโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่ำภำษสีนำมบนิ    

  และค่ำภำษนี ้ำมนัทุกแห่ง กรณีต้องกำรอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสำร ไม่ว่ำเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้ำงองิค่ำใช้จ่ำยกำรจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตำมที่ตำมที่ตำรำง 

  อตัรำค่ำบรกิำรระบุ 

 ค่ำธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ำสมัภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สำยกำรบนิ Air Asia X อนุญำตใหโ้หลดกระเป๋ำ

สมัภำระ   
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  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จ ำกดั 

  จ ำนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจำ้หน้ำทีจ่ะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม) ต่อท่ำน (ตำมเงือ่นไขของสำยกำรบนิ) ** 

 ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศตลอดเสน้ทำงตำมรำยกำรระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังำนขบัรถ) 

 ค่ำโรงแรมทีพ่กัระดบัมำตรฐำนตำมรำยกำรทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่ำน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีำนเทรดแฟร ์กำรแข่งขนักฬีำ  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ ำใหโ้รงแรมตำมรำยกำรทีร่ะยเุตม็ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสมเดมิ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลกูคำ้เป็นส ำคญั 

 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถำนทีใ่นโปรแกรม 

 ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ โดยทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม    

 ค่ำมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 ค่ำเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำงท่องเที่ยวต่ำงประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไข

ต ำ ม 

   กรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง ค่ำโทรศพัท ์ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซกัรดี ค่ำมนิิบำรใ์น

หอ้งและค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรำยกำร 

× ค่ำทปิพนกังำนขบัรถ หวัหน้ำทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตำมธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคำ้ ผูเ้ดนิทำง 

1 ท่ำน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อำยุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทำงกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่ำนสำมำรถใหม้ำกกว่ำนี้ได้ตำม

ควำมเหมำะสมและควำมพงึพอใจของท่ำน โดยส่วนน้ี ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทำงทุกท่ำน 

ทีส่นำมบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสมัภำระที่มนี ้ำหนักเกนิกว่ำที่สำยกำรบนินัน้ๆก ำหนดหรอืสมัภำระใหญ่เกินขนำด

มำตรฐำน  

× ค่ำธรรมเนียมกำรจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตำมควำมต้องกำรเป็นกรณีพเิศษหำกสำมำรถท ำได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสำยกำร

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อำจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด 

× ค่ำภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณตีอ้งกำรออกใบเสรจ็รบัเงนิในนำมบรษิทั 
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เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทำง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่กำรจอง

ภำยใน 1 วนั ตวัอยำ่งเช่น ท่ำนจองวนัน้ี กรณุำช ำระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลำ 16.00 น. เท่ำนัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหำกยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตำมเวลำทีก่ ำหนด และหำกท่ำนมคีวำมประสงคจ์ะต้องเดนิทำงในพเีรยีดเดมิ 

ท่ำนจ ำเป็นต้องท ำจองเขำ้มำใหม่ นัน่หมำยถงึว่ำ กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตำมระบบ ตำมล ำดบั 

เนื่องจำกทุกพเีรยีด เรำมทีีน่ัง่รำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกดั  

 กรณีลูกคำ้เดนิทำงไม่ได้ สำมำรถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทำงได ้ก่อนเดนิทำง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำใชจ้่ำยใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ำมำรถหำคนมำแทนได ้

 

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 ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำบรกิำรทีช่ ำระมำแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 
ทำงบริษัทจะหักค่ำใช้จ่ำยที่ได้จ่ำยจริงจำกค่ำบริกำรที่ช ำระแล้วเนื่องในกำรเตรียมกำรจดักำรน ำเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น กำรส ำรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ กำรจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่ำทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้ำนไดไ้ม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถำนทูต

ปฏเิสธวซี่ำ ด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งกำรเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทำง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทำง กรณีแจง้หลงัจำกเจำ้หน้ำทีอ่อกเอกสำรเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่ง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

กำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทำง และกระบวนกำรของแต่ละคณะ 

เป็นส ำคญัดว้ย กรณุำสอบถำมกบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทำง (เลื่อนวนัเดนิทำง) ทำงบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหกัค่ำใช้จ่ำยกำร

ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส ำหรบักำรด ำเนินกำรจองครัง้แรก ตำมจ ำนวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ำกรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสำมำรถออกเดนิทำงได้ตำมจ ำเป็นต้องมขีึน้ต ่ำ อย่ำงน้อย 30 ท่ำน หำกต ่ำกว่ำก ำหนด คณะจะไม่สำมำรถ

เดินทำงได้ หำกผู้เดินทำงทุกท่ำนยินดีที่จะช ำระค่ำบริกำรเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทำงได้ ทำงบริษัทยินดีที่จะ

ประสำนงำน เพื่อใหทุ้กท่ำนเดนิทำงตำมควำมประสงคต่์อไป  

- ทำงบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง หรอื เลื่อนกำรเดนิทำงไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทำงบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนกำรเดนิทำงใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลำงำน กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หำกท่ำนลำงำนแลว้ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณทีีท่่ำนตอ้งออกบตัรโดยสำรภำยใน (ตัว๋ภำยในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณำตดิต่อ

สอบถำมเพื่อยนืยนักบัเจำ้หน้ำทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสำรภำยในทีส่ำมำรถเลื่อนวนัและเวลำเดนิทำงได ้

เพรำะมบีำงกรณทีีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลำบนิ โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกำล สภำพภูมกิำศ และ ตำรำงบนิของท่ำอำกำศยำนเป็นส ำคญัเท่ำนัน้ สิง่ส ำคญั ท่ำนจ ำเป็นต้องมำถึง

สนำมบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่ำงน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรไมร่บัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่ำนเป็นอสิลำม ไมท่ำนเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้ำหำรบำงประเภท กรณุำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณำแจง้บรษิทัฯ อย่ำงน้อย 7 

วนัก่อนกำรเดินทำง หรอืตัง้แต่ที่ท่ำนเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทำงบรษิัทประสำนงำนกับสำยกำรบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้ำ กรณมีคี่ำใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทำง  

 กรณุำส่งรำยชื่อผูเ้ดนิทำง พรอ้มส ำเนำหน้ำแรกของหนังสอืเดนิทำงทุกท่ำนใหก้บัเจำ้หน้ำทีห่ลงัจำกช ำระเงนิกรณีที่

ท่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวั (หลำยท่ำน) กรณุำแจง้รำยนำมคู่นอนกบัเจำ้หน้ำทีใ่หท้รำบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีำยละเอยีดส่วนใดผดิ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบไม่ว่ำ

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรส่งส ำเนำหน้ำแรกของหนังสอืเดนิทำงให้ทำงบรษิทัเพื่อใช้ในกำรออกบตัร

โดยสำร 

 หลงัจำกท่ำนช ำระค่ำทวัรค์รบตำมจ ำนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษิทัจะน ำส่งใบนัดหมำยและเตรยีมตวักำรเดนิทำงให้

ท่ำนอยำ่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทำง 

 อตัรำทวัรน์ี้ เป็นอตัรำส ำหรบับตัรโดยสำรเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่ำนจะไม่สำมำรถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ ำเป็นจะต้องไป และ กลบั ตำมก ำหนดกำรเท่ำนัน้ หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงกรุณำติดต่อ

เจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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 ทำงบรษิทัไมม่นีโยบำยจดัคู่นอนใหก้บัลกูคำ้ทีไ่มรู่จ้กักนัมำก่อน เช่น กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จ ำเป็นต้องช ำระค่ำ

หอ้งพกัเดีย่วตำมทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทำง หรอื พำสปอรต์ ตอ้งมอีำยใุชง้ำนไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่ำ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 กำรใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ ำหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทำงไปต่ำงประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิำรจะต้องหวงัสนิน ้ำใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่ำนเตรยีมค่ำใชจ้่ำยในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตำมควำมเหมำะสม 

- ฤดูหนำวในต่ำงประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภำพอำกำศจะมืดเรว็กว่ำปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถำนทีท่่องเทีย่ว

ต่ำงๆ จะปิดเรว็กว่ำปกติ ประมำณ 1-2 ช.ม. กำรเดนิทำงควรเผื่อเวลำให้เหมำะสม และ หำกมสีถำนที่ท่องเที่ยว

กลำงแจง้ เวลำเดนิบนหมิะ อำจลื่นได้ต้องใช้ควำมระมดัระวงัในกำรเดนิเป็นอย่ำงสูง หรอื ใชร้องเท้ำที่สำมำรถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่ำงสะทอ้นเขำ้ตำ อำจท ำใหร้ะคำยเคอืงตำได้ 

- ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกฤดูกำล สภำพภูมอิำกำศ เหตุกำร

ทำงกำรเมอืง กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ เงื่อนไขกำรใหบ้รกิำรของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทำงบรษิทั

จะค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคญั หำกกรณีที่จ ำเป็นจะต้องมคี่ำใช้จ่ำยเพิ่ม ทำงบรษิัทจะแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำ 

- เนื่องจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยขำดกบับรษิทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ทำงบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สำมำรถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิำรบำงส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่ำนไม่ต้องกำรไดร้บับรกิำร 

หำกระหว่ำงเดนิทำง สถำนทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ชมได ้ไมว่่ำดว้ยสำเหตุใดกต็ำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

กำรไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้ำ่ยไมว่่ำส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่ำน เนื่องจำกทำงบรษิทัไดท้ ำกำรจองและถูกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยแบบ

เหมำจำ่ยไปล่วงหน้ำทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่ำนถูกปฎเิสธกำรเดนิทำงเขำ้เมอืง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตำมมำ และ จะ

ไมส่ำมำรถคนืเงนิค่ำทวัรท์ีท่่ำนช ำระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่ำส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หำกวนัเดนิทำง เจำ้หน้ำทีส่ำยกำรบนิ หรอื ด่ำนตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทำง  

(พำสปอร์ต) ของท่ำนช ำรุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ำ ขำดไปหน้ำใดหน้ำหนึ่ง มหีน้ำใดหน้ำหนึ่งหำยไป มี

กระดำษหน้ำใดหน้ำหนึ่งหลุดออกมำ มรีอยแยกระหว่ำงสนัของเล่มหนังสอืเดนิทำง เป็นต้น ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทำงสำยกำรบนิ หรอื เจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจคนออก และ เข้ำเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญำตให้ท่ำนเดนิทำงต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณำตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทำงของท่ำนใหอ้ยู่ในสภำพดอียู่ตลอดเวลำ ขณะเดนิทำง กรณีช ำรุด กรุณำ

ตดิต่อกรมกำรกงสุลกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อท ำหนังสอืเดนิทำงฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่ำไปอ้ำงองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มำทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนักำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทำง หำกท่ำนไดส้่งเอกสำรมำที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่ำใช้จ่ำย แต่หำกออกบตัร
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โดยสำร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทำงประมำณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนกำรและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจำกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัรำพเิศษ) สำยกำรบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้ำเดนิทำงด้วยกนั กรุณำเช็คอินพร้อมกนั และ สำยกำรบนิจะ

พยำยำมทีสุ่ดใหท้่ำนไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ำกทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจำกกำรวำงแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึ

อำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple) จะ

แตกต่ำงกนั บำงโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอำจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่ำนไมผ่่ำนด่ำนตรวจคนออก หรอื เขำ้เมอืง (หำ้มไม่ใหเ้ดนิทำงต่อ ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ ทำงบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นกำรคนืค่ำใชจ้ำ่ยใหไ้มว่่ำส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ำรเกบ็ค่ำน ้ำมนัและภำษสีนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทำง  

- มคัคุเทศก ์พนกังำน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจำกมเีอกสำร

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ , กำรยกเลกิบนิ , กำร

ประทว้ง , กำรนัดหยุดงำน , กำรก่อกำรจลำจล , ภยัธรรมชำต ิ, กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำม

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยระหว่ำงกำรเดนิทำง ไม่ว่ำกรณีใดๆกต็ำม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้ำ่ยตำมจรงิ กรณท่ีำนลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ ำเป็นต้องส่งมำยงัจุดหมำย

ปลำยทำงตำมทีท่่ำนตอ้งกำร  

- รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบักำรยนืยนัจำกบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรบัเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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