
 

 

รหัสทัวร GS1903089 
ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO ระฆังแหงรัก 5 วัน 3 คืน (XJ) 
สวนสัตวอาซาฮิยามา หมูบานราเม็ง หาง AEON MALL เมืองบิเอะ ลานสกีชิคิไซ เมืองโอตารุ 
พิพิธภัณฑเครื่องแกว พิพิธภัณฑกลองดนตรี ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด ทานุกิโคจิ  
ลานสกีรีสอรท KIRORO SKI RESORT อุทยานโมอาย อะตามะ ไดบุตสึ หอนาฬิกาซัปโปโร 
สวนโอโดริ มิตชุย เอาทเล็ท 
 

 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ (ฮอกไกโด)                                                                   
23.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air 
Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั อํานวยความสะดวกตลอด
ข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง  

 
DAY 2  
สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตวอาซาฮิยามา – หมูบานราเมง – อิออน มอลล 
02.10  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยสาย

การบิน Air Asia X เทีย่วบินท่ี XJ620   
 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ช่ัวโมง**          

ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

 
10.40  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ 



 

 

 
 ASAHIYAMA ZOO สวนสัตวอาซาฮิยามา ซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ�น ซ่ึง

ในแตละปจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ ที่ไมไดถกูกกัขังในกรงแบบที่ทานเคย
เหน็ในสวนสัตวท่ัว ๆ ไปถึงกวาปละ 3 ลาน00คนจากทั่วโลก โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมี
แนวความคิดที่วา สัตวตางๆ ควรท่ีจะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและเปนไปตาม
ธรรมชาติของสัตวน้ันๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวติความเปนอยูท่ีแทจริงของสัตว
แตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึง
ครอบครวัลิงอุลังอุตังแสนรู 

 

 

 



 

 

 
  RAMEN VILLAGE หมูบานราเม็ง หมูบานช่ือดังของเกาะฮอกไกโด นับยอนหลังไป

ต้ังแตสมัยตนโชวะ   ซึง่ชวงเวลาน้ันเปนชวงเวลาท่ีถือกําเนิด  ราเมง็ขึ้น ณ เมืองซปัโป
โรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขาดวยกัน และตอมาหลัง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ไดเสร็จสิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา ก็ไดถือกําเนิดขึ้นจาก
ความคิดสรางสรรคตางๆ เขาไวดวยกัน อาทิเชน วิธีการคงความรอนของนํ้าซุปใหอยู
ไดนานข้ึนโดยเคลือบผิวน้ําซุปดวยน้ํามันหม ูหรือจะเปนน้ําซุปซีอ๊ิวท่ีเค่ียวจาก
กระดูกหมูและน้ําสตอคซีฟู�ด ปลาซารดีนแหง หรือ “นิโบะชิ” และเสนบะหมี่ท่ีมี
สวนผสมของน้ํานอยกวาปกติและดวยความโดงดังและมีเอกลักษณของราเมน เมือง
อาซาฮิกาวาแหงน้ีเปนที่ช่ืนชอบของชาวญีปุ่�น 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ รานราเม็งในพิพิธภัณฑราเม็ง COUPON ทานละ 1,000 
เยน 

จากน้ันนําทานเดินทางสู หาง AEON MALL อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก 

พักที่       ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเทา   
 
DAY 3 
ลานสกี Shikisai no–คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑเครื่องแกว – พิพิธภัณฑกลองดนตรี –ดวิต้ีฟรี 
โรงงานช็อกโกแลต – ทําเนียบรัฐบาลหลังเกา – ชอปปم�งถนนทานุโคจิ - น่ังชิงชาสวรรคชมวิว
เมืองซัปโปโร                                                                                                                                                                                              
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

BIEI นําทานเดินทางสู เมืองบิเอะ นับวาเปนเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด
(Hokkaido)ที่เล็กแคขนาดแตคุณภาพโดยเมืองแหงน้ีมีภูมิทัศนทางธรรมชาติที่
งดงาม รายลอมไปดวยภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ ดวยความที่เปนเมืองขนาดเล็ก



 

 

การคมนาคมอาจจะไมสะดวกเทียบเทาเมืองใหญๆแตก็ถือวามีครบครันทุกสิ่งแบบ
มาตรฐาน 

 

 
SHIKISAI NO SNOW LAND  ลานสกชิีคิไซ พาโนรามา ท่ีรวมกิจกรรมทางสกี 
หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค 
(ไมรวมคากิจกรรมและอุปกรณสกี) 
กิจกรรม และคาใชจายคราวๆ Snowmobile: เร่ิมตน 10,000 เยนตอคน / Snow 
Raft: 1,000 เยนตอคน Banana Boat: 1,000 เยนตอคน Sled: 500 เยนตอคน 
Tube: 500 เยนตอคน 

เท่ียง  เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

 
 OTARU นําทานสู เมอืงโอตารุ โอตารุเปนเมอืงทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และ

บางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ี
มีช่ือเสียง คลองโอตาร ุหรือ โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปน
สัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมโีกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียง
รายอยู บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 โดยสรางข้ึนจาก
การถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวท่ีโกดัง แตภายหลัง
ไดเลิกใชและมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไว
เปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวาง
ประมาณ 2 เมตร 
นําทานชม พิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทําให
เครื่องแกวทีอ่อกมามีรูปแบบและสีที่แตกตางกัน จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงาม
มากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถงึปจจุบัน อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลอง
ดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนท่ีระลึกหรือเปนของฝากใหคนรักไดอีกดวย 

OTARU



 

 

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY  โรงงานช็อกโกแลต ที่หมูบานอิชิยะ ซึ่งเปน
แหลงผลิตช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลต
ตางๆและท่ีพลาดไมไดเลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรกั(Shiroi Koibito) ซึ่งเปน
ช็อกโกแลตทีข้ึ่นช่ือท่ีสุดของที่น่ีเลยทีเดียว หรือเดินถายรูปเปนที่ระลึกกับบรรยากาศ
โดยรอบท่ีตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม สไตลยุโรป นอกจากน้ีทานจะไดเลือก
ซื้อช็อคโกแลตที่หาซ้ือที่ไหนไมได และทานก็ยังจะไดชมประวัติความเปนมาของ
โรงงาน (ไมรวมคาเขาสวนการผลิต) 

 พิเศษ พาทานเยี่ยมชม รานคาของสโมสร Consadole Sapporo ตนสังกัดของ 
เมสซ่ี เจ ชนาธิป สรงกระสินธ นักเตะขวัญใจมหาชนชาวไทย 

 จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่ 
รานคาปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

 



 

 

 
GOVERNMENT HOUSE นําทานสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริม่กอสรางเม่ือ
ป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปน
อิฐท่ีทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มายาวนานกวา 80 ป
แตความงดงามท่ีเห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 
2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับการ
ข้ึนทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 2512 



 

 

 
TANUKIKOJI OLD TOWN ชอปปم�ง ยานเกา ทานุกิโคจ ิเปนแหลงชอปปم�งอาเขตบน
ถนนคนเดินที ่มีหลังคามุงบังแดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว 7 บลอ็กถนน มีรานคา
ต้ังเรียงรายอยูกวา 200 รานคาต้ังขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวางสถานี 
Subway Odori และ Susukin 
NORIA FERRIS WHEEL ชิงชาสวรรคยักษ  ต้ังอยูบนช้ัน 7 ของหางสรรพสินคา 
Norbesa ภายในเมืองซัปโปโร (Sapporo) ที่น่ีถือไดวาเปนอีกหนึง่จุดชมวิวท่ีสวย
ที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะอยางยิ่งวิวทิวทัศนของเมืองยามคํ่าคืนน่ีหากอยาก
ชมแลวตองมาท่ีน่ีใหได โดยชิงชายกัษแหงน้ีจะมีเสนผานศูนยกลาง 45.5 เมตร ความ
สูงรวมอาคาร 78 เมตร มกีระเชาน่ังทั้งหมด 32 ตัว วนแตละรอบใชเวลา 10 นาที 
สามารถเห็นวิวตัวเมืองซัปโปโรท่ีสวยงามทั้งหมด ตอนกลางคืนตัวชิงชาเองก็จะมกีาร
ประดบัประดาดวยแสงไฟหลากสีสัน บอกเลยวาถายรูปน่ีทั้งสวยและอินดี้แบบสุดๆ 



 

 

 
ค่ํา                บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  พิเศษ บุฟเฟ�ตชาบู+บุฟเฟ�ตขาปูยักษอ่ิมไมอ้ัน 
พักที่  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเทา 
 
DAY 4 
คิโรโระ รีสอรท – ตลาดปลาโจไก - อุทยานโมอาย – พระใหญอะตามะ ไดบุตส ึ– หอนาฬิกา
ซัปโปโร – สวนโอโดริ – มิตซุย เอาทเลต  
เชา บริการอาหารเชา ณ. หองอาหารของโรงแรม 

KIRORO SKI RESORTนําทานเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีีสอรท KIRORO SKI 
RESORT ตั้งอยูทามกลางขุนเขาท่ีปกคลุมดวยหิมะแสนนุม ใหทานสนุกสนานกับ
กิจกรรมกลางแจง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีท่ีหลากหลาย เชน สก,ี สโนว
บอรด,กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (หมายเหตุ: คาทวัรไมรวมคากิจกรรมตางๆ ไมรวมคา
อุปกรณและไมรวมคากระเชากอนโดลา) หรอืทานจะเลือกชอปปم�งที่โซนพลาซาคิโรโระ 
รีสอรทที่ถูกเลือกเปนโลเคช่ันหลักในภาพยนตเรื่อง แฟนเดย แฟนกนัแควันเดียวเร่ือง
แรกของคายจีดีเอช ไดเปดมมุสวยทั่วสกีรีสอรทใชเปนสถานที่ถายทําใน location 
ตางๆ เชน  ระฆังแหงความรกั (Love Bell) ตั้งอยูบนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) 
ของคิโรโระ รีสอรท ระฆังน้ีมตีํานานของความ          รักอันศักดิ์สทิธ์ิ นักทองเที่ยว
มักจะมาสั่นระฆัง แลวอธิษฐานขอพรใหความรักสมหวังตลอดไป (การเดินทางขึ้นไป
ยงั ระฆังแหงความรัก ตองน่ังกระเชากอนโดลาขึ้นสูยอดเขาโดยระหวางทางจะเห็น
ตนไมและวิวหุบเขากวางใหญ และเมื่อข้ึนไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา 



 

 

พรอม ระฆังแหงความรัก ตั้งตระหงานอยู นอกจากจะเปนจุดใหคูรักมาตีระฆังขอพร
เรื่องความรกัแลว ยังเปนจุดถายรูปท่ีสวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงดวย) ลานสกี สําหรับ
นักสกีมอือาชีพและสมัครเลน สามารถเพลิดเพลินกับการเลนสกีและสโนวบอรด 
สมาชิกตวันอยก็สามารถเลนสนุกไดเพราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรียน
สอนสกีสําหรับเด็ก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญ  Snow 
Parkและสุดทาย คิโรโระ รีสอรท มารเกต็แหลงรวมขนมอรอยเเละสินคาท่ีขึ้นชื่อ
ของฮอกไกโดไวครบซึ่งทานสามารถชอปปم�งกลับไปเปนของฝากได หมายเหตุ:กิจกรรม
เลนสกีและกระเชากอนโดลาข้ึนอยูกับปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ 

 
KAIJO MARKET จากน้ันนําทานสู ตลาดปลาโจไก ประกอบดวยรานคา และ
รานอาหารกวา80 ราน เรียงรายตลอดบล็อก เปนหน่ึงในตลาดท่ีใหญท่ีสุดของเมือง 
รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน 
ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และ มันฝรั่ง
ตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นท่ีขึ้นช่ือคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา 
donburi 

เท่ียง  เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสู อุทยานโมอาย   



 

 

 
MOAI STATUE จากน้ันนําทานชม อุทยานโมอาย ท่ีออกแบบโดย Tadao anda 
สถาปนิกช่ือดังของโลก กอสรางตั้งแต   

 ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต ออกแบบรูปรางต้ังใหอยูใน
ภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิดโครงสรางจากการเรียงลําดับของจิต
วิญญาณ องคพระมช่ืีอวา อะตามะ ไดบุตส ึเปดใหเขาชมอยางเปน ทางการ เมื่อวันท่ี 
17 ก.ค. 2559 ที่ผานมา  



 

 

 
อุทยานโมอาย มีพ้ืนท่ีประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่บรรจุ
อัฐิและรองรับได 70,000 กลุม (ชาวญีปุ่�นไมมีการฝงศพ ใชการเผา และจะซื้อท่ีดิน
ใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว) โมอายแหงญี่ปุ�น เปนช่ือท่ีผูคนเรียกขาน เปน
หน่ึงในสุสานที่ใหญท่ีสุดในฮอกไกโด  (ทางสถานที่เก็บคาบริจาคเพ่ือใชทํานุบํารุง
สถานท่ี 300 เยน โดยสมาชิกบริจาคดวยตัวเองหนาทางเขา) 

SAPPRO CLOCK TOWER ผานชม หอนาฬิกาซัปโปโร เปนหอนาฬิกาท่ีเกาแกมากและเปน
อีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง สรางต้ังแตป พ.ศ. 2421 เดิมที
เปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอนาฬิกาและ
มีระฆงัตีบอกเวลาต้ังแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และ
ดวยความเกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้นทะเบยีน ใหเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของญี่ปุ�น   

ODORI PARK ผานชม สวนโอโดริ ต้ังอยูใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเปนสองฝم�ง 
คือทางทิศเหนือและทิศใต ในชวงฤดรูอนจะเปนพ้ืนที่สีเขียวทีง่ดงาม และชวงตนเดือน
กุมภาพันธจะเปนสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโร สามารถดูดนักทองเท่ียว
ทํารายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย 



 

 

MITSUI OUTLET  มติชุย เอาทเล็ท เปนแหลงชอปปم�งที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไก
โด มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเส้ือผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเป�า รองเทา และมี
รานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา  เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเทา 
 
DAY5 
สนามบินชิโตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                             
เชา บริการอาหารเชา ณ. หองอาหารของโรงแรม 
11.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air 

Asia X เที่ยวบินท่ี XJ621  
** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ช่ัวโมง 

18.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับ
ความประทับใจ 

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

** หากลูกคาทานใดทีจํ่าเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 
08 – 12 มกราคม 

63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

09 – 13 มกราคม 
63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

10 – 14 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

13 – 17 มกราคม 63 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 

15 – 19 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

16 – 20 มกราคม 
63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

17 – 21 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

22 – 26 มกราคม 
63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

23 – 27 มกราคม 
63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 



 

 

24 – 28 มกราคม 
63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

29 มค.-02 กพ. 63 28,888 28,888 28,888 7,500 14,900 

30 มค.-03 กพ. 63 28,888 28,888 28,888 7,500 14,900 

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ 2563 
10 – 14 กุมภาพันธ 

63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

12 – 16 กุมภาพันธ 
63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

13 – 17 กุมภาพันธ 
63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

14 – 18 กุมภาพันธ 
63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

19 – 23 กมุภาพันธ 
63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

20 – 24 กุมภาพันธ 
63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

21 – 25 กุมภาพันธ 
63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

26 กพ.-01 มีนา. 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

27 กพ.-02 มีนา. 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 



 

 

28 กพ.-03 มีนา. 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04 – 08 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

05 – 09 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

06 – 10 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

11 – 15 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

12 – 16 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

13 – 17 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

18 – 22 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

19 – 23 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

20 – 24 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

26 – 30 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

27 – 31 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 14,900 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น 
ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครัง้ ** 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร 
ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
 
อัตราคาบรกิารน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง
อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบรกิารน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน



 

 

เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณพิีเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจาํทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว



 

 

เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกดิขึ้นจริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก 
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆ
ท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 



 

 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกบัเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบรษิัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วนั กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมอีายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกต ิจึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวงัในการเดินเปนอยางสงู หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมคีาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงทีท่านไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอย
แลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิ กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 
 
 


