
 
 

HOKKAIDO WINTER SKI (6D4N) 
“CTS13 XW HOKKAIDO DRIFT ICE ” 

สายการบิน NOK SCOOT (XW) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บินด้วยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XW146 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 04.00-12.15 
XW145 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.55-20.35 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 



 

DAY 1 
กรุงเทพฯ 
23.59  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 5-6 สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

DAY 2  
สนามบินชิโตเสะ – SOUNKYO SNOW  FESTIVAL   

(พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !!และอาบน ้าแร่ ออนเซ็น !!)                                                           
04.00 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี 

XW146   
 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 7 ชัว่โมง**          

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรับและจบั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

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

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัยท่ีสนามบิน 

         น าท่านเดินทางสู่เมือง โซอุนเคยีว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 
 
 
 



 

        SOUNKYO SNOW  FESTIVAL เทศกาลน ้าแข็งโซอุนเคียว  เป็นเทศกาลท่ีจดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีท่ีโซอุน

เคียวอนเซ็น (Sounkyo Onsen) ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเชิงหุบเขาโซอุนเคียว (Sounkyo Gorge) เป็นท่ีโด่งดงัดว้ยวิวน ้ าตกและ
หนา้ผาสูงชนัถึง 24 กิโลเมตรใจกลางเกาะฮอกไกโด ในช่วงกลางวนัแนะน าให้ไปเดินเล่นชมอนุสาวรียน์ ้ าแข็งขนาด
ยกัษ ์โดมน ้ าแข็ง และอุโมงคน์ ้ าแข็งความยาว 100 เมตรท่ีบริเวณลานน ้ าแข็งกนัก่อน  และเม่ือถึงเวลากลางคืนจะมีการ
ประดบัไฟไลทห์ลากสีสัน สวยงามเป็นท่ีน่าสนใจแก่นกัท่องเท่ียว หากมองจากจุดชมวิวจะเห็นภาพทิวทศัน์สวยงาม 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ขาปูยักษ์บุฟเฟ่ต์ 

พกัที่       SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า   
จากนั้น อสิระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ

นีแ้ล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

 

 



 

DAY 3 
 น ้าตก กงิกะ  – ล่องเรือตัดน ้าแข็ง เมืองมอมเบ็ทสึ – หมู่บ้านราเมง– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า                                                                                              
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 GINKA WATERFALL น ้าตกกิงกะ เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัน ในโซอุนเกียว อ าเภอคามิคาวะ 
ฮอกไกโด ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามของฮอกไกโด  มีหนา้ผาจ านวนมากทอดยาวเรียงกนักว่า 25 กม. 
ตั้งอยูเ่ลียบแม่น ้ าอิชิการิ  และบริเวณน้ีมีน ้ าตกสวยงามอีกหลายแห่งนบัไม่ถว้น   กิงกะ หมายถึง "ทางชา้งเผือก"น ้ าตก
กิงกะท่ีไหลลงมาอยา่งสวยงามสมบูรณ์แบบ  เป็นความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืน 

 

 ICEBREAKER GARINKOน าท่านสู่ เมืองมอมเบ็ตสึ สัมผสัล่องเรือตดัน ้ าแข็งถือเป็นกิจกรรมฮอตฮิตท่ีเป็นเป็น

ไฮไลท์หน่ึงของเมืองมอนเบ็ทสึ (Monbetsu) เลยก็ว่าได้และเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาฮอกไกโดช่วงหนา้หนาวตอ้งไดม้าเยอืนกนัสักคร้ัง   ชมความสวยงามบรรยาศ ฤดูหนาว  ชม
ความสวยงามของ วิว ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เรือ Garinko จะว่ิงตดัทะเลน ้าแขง็ออกไปนอกชายฝ่ังทะเล น านกัท่องเท่ียวไป
ชมกอ้นน ้าแขง็ ท่ีเป็นท่ีนิยมของเมืองมอนเบท็สึอยา่งในปัจจุบนั ***กรณีเรือตดัน ้าแขง็ล่องไม่ได ้คืนเงิน2,500เยน*** 



 

RAMEN VILLAGE หมู่บ้านราเม็ง หมู่บา้นช่ือดงัของเกาะฮอกไกโด นบัยอ้นหลงัไปตั้งแต่สมยัตน้โชวะ   ซ่ึงช่วงเวลา
นั้นเป็นช่วงเวลาท่ีถือก าเนิด  ราเม็งขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลากหลายชนิดของประเทศจีนเขา้
ดว้ยกนั และต่อมาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดเ้สร็จส้ินลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ไดถื้อก าเนิดขึ้นจากความคิด
สร้างสรรคต่์างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน ้ าซุปให้อยู่ไดน้านขึ้นโดยเคลือบผิวน ้ าซุปดว้ยน ้ ามนั
หมู หรือจะเป็นน ้าซุปซีอ๊ิวท่ีเคี่ยวจากกระดูกหมูและน ้ าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแหง้ หรือ “นิโบะชิ” และเส้นบะหม่ีท่ีมี
ส่วนผสมของน ้ าน้อยกว่าปกติและดว้ยความโด่งดงัและมีเอกลกัษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบ
ของชาวญ่ีปุ่ น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านราเม็งในพพิธิภัณฑ์ราเม็ง COUPON ท่านละ 1,000 เยน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAHIYAMA ZOO สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารัก
ของสัตวต่์างๆ ท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ ๆ ไปถึงกวา่ปีละ 3 ลา้น00คนจากทัว่โลก โดย
สวนสัตวแ์ห่งน้ีไดมี้แนวความคิดท่ีว่า สัตวต่์างๆ ควรท่ีจะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของ
สัตวน์ั้นๆ จึงท าให้ทุกท่านไดส้ัมผสัถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก 
นกเพนกวินสายพนัธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงัอุตงัแสนรู้ 

 



 

 
 
 
 

AEON MALL ASAHIKAWA   อิออนมอล์  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินคา้
แบรนดต่์างๆ จ าหน่ายเส้ือผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

พกัที่       ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า   

 

 

 



 

DAY 4 
ลานสก ีShikisai no – เมืองซัปโปโร-ดิวตีฟ้รี - โรงงานช็อกโกแลต  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

BIEIน าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะนบัวา่เป็นเมืองขนาดเลก็ๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ท่ีเลก็แค่ขนาดแต่คุณภาพโดยเมืองแห่งน้ีมี

ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติท่ีงดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกวา้งใหญ่ ด้วยความท่ีเป็นเมืองขนาดเล็กการ
คมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่ก็ถือวา่มีครบครันทุกส่ิงแบบมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHIKISAI NO SNOW LAND  ลานสกชิีคิไซ พาโนราม่า ท่ีรวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั 
หรืออิสระกบัการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี) 
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายคร่าวๆ Snowmobile: เร่ิมตน้ 10,000 เยนต่อคน / Snow Raft: 1,000 เยนต่อคน Banana Boat: 
1,000 เยนต่อคน Sled: 500 เยนต่อคน Tube: 500 เยนต่อคน 

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 



 

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY   โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บ้านอิชิยะ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและท่ีพลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก
(Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบ
ท่ีตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์โุรป นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตท่ีหาซ้ือท่ีไหนไม่ได ้และท่าน
ก็ยงัจะไดช้มประวติัความเป็นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเขา้ส่วนการผลิต) 

 
 จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ี ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE 

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
อสิระอาหาค ่าเพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

 
 

** ในช่วงเทศกาลหิมะ เฉพาะพเีรียดวันที่ 01-06 / 08-13 กุมภาพนัธ์ 2563  พาทุกท่านเดินเท่ียวงาน SAPPORO 
SNOW FESTIVAL ท่ีสวนโอโดริ** 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่       MYSTAYS , SAPPORO  SUSUKINO หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 



 

DAY 5 
ศาลเจ้าฮอคไกโด-  คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี                                                                     
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

HOKKAIDO SHRINE เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมช่ือ ศาลเจ้าซัปโปโร เปล่ียนเพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่
ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

 



 

 
OTARU น าท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนท่ีลาดต ่าของภูเขา

เท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก คลองแห่งน้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บ
ไวท่ี้โกดัง แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

น าท่านชม พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแกว้ท่ีออกมามีรูปแบบ
และสีท่ีแตกต่างกนั จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายเุกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีใน
สไตลข์องตวัเองขึ้นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

OTARU



 
 

 
TANUKIKOJI OLD TOWN ย่านเก่า ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ี มีหลงัคา
มุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-
ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 
อสิระอาหารกลางวัน และ ค ่าเพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

พกัที่  MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DAY6 
ตลาดปลาโจไก - สนามบินชิโตเสะ  - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                              
เช้า บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม 

JOKAI   MARKET   ตลาดปลาโจไก ประกอบดว้ยร้านคา้ และร้านอาหารกว่า80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อก เป็นหน่ึง
ในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน 
ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน เช่น ขา้วโพด แตงโม และ มนัฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทอ้งถ่ินท่ีขึ้นช่ือ
คือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมขา้ว เรียกว่า donburi 

 
เท่ียง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
 หลงัจากนั้นเดินทางเขา้สู่สนามบินนานาชาติชิโตเสะ  
14.55  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW145  

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

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

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของ
ตัวท่านเอง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบินอตัรา  

ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์2563 
01 – 06 กมุภาพนัธ ์

63 
37,999 37,999 37,999 12,500 

27,000 

08 – 13 กมุภาพนัธ ์
63 

37,999 37,999 37,999 12,500 
27,000 

15 – 20 กมุภาพนัธ ์
63 

30,999 30,999 30,999 9,500 
20,000 

22 – 27 กมุภาพนัธ ์
63 

30,999 30,999 30,999 9,500 
20,000 

วนัเดินทางเดือนมีนาคม 2563 
29 ก.พ. – 5 ม.ีค.63 30,999 30,999 30,999 9,500 20,000 

07 – 12 มนีาคม 63 30,999 30,999 30,999 9,500 20,000 

09 – 14 มนีาคม 63 30,999 30,999 30,999 9,500 20,000 

14 – 19 มนีาคม 63 30,999 30,999 30,999 9,500 20,000 

21 – 26 มนีาคม 63 29,999 29,999 29,999 9,500 20,000 

 
** อตัรานียั้งไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท้ังนีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวัน

เช็คอนิ ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
(ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่น ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดย

สามารถพ านักได้ไม่เกนิ 15 วัน ต่อคร้ัง **  

อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ โดยลูกค้าต้องเดินทางท่องเท่ียวกบัทัวร์ ตลอดการเดินทาง ห้าม

แยกออกเพ่ือเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซ่า 1,500 บาท 

 
 



 
อตัราค่าบริการนี ้รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและ
ค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอตัราค่าบริการระบุ 
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน NOK SCOOT อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ 
ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนช้ิน 
แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็น
เมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่าเบ้ียประกันอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หัวหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั
เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสายการบิน และ 

รุ่ของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 
× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 
 
 
 
 
 



 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 วนั 
ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก
ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้
มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่ง
ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ี
ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• กรุ๊ปเหมา หรือตดักรุ๊ป ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางไดทุ้กกรณี 
• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 
• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ่้ายการด าเนินการ
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

เง่ือนไขส าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุก
คร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยนักบัเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบาง



 
กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น ส่ิงส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เคร่ืองบิน อย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณี
พิเศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ 

ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใช้ความ
ระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา 
อาจท าให้ระคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของ
สายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณี
ท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่
สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวใดท่ี
ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่า
ทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 



 
- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุด
ออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ 
เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา 
ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ 
ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อย
แลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 
14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่
บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้มาก
ท่ีสุด  

- ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบ
ห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่
คนละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใชจ้่าย
ให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน 
, การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 


