
 

HOKKAIDO SEASON CHANGE (5D3N) 
“CTS03 HOKKAIDO มงลงแน่! ” 

                         BHT9191342  สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 

 
 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 



เน่ืองจากเวลาบินมีการเปล่ียนแปลง โปรดดูรายละเอียดเวลาบินท้ายโปรแกรม 
  XJ620 DMK-CTS 23.55-08.40 / XJ621 CTS-DMK 09.55-15.10 (เวลานดัหมายทีส่นามบนิ 21.00 น.) 

  XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 /XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 (เวลานดัหมายทีส่นามบนิ 23.00 น.) 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                        (-/-/-) 

………  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมเีจ้าหน้าที่ของ
บรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

……….  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ620  ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิโดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น
เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) กรณีต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบนิเพิม่ 
จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ** 

 
วนัท่ี 2 สนามบินชิโตเซ่– โจซงัเค – เข่ือนโฮเฮเคียว –  น ้าตกชิไรโตะโนะ ทาคิ  
                  –  IWATO KANNONDO                                                                                              (-/L/-) 

 
………  เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโจซงัเค เป็นเมอืงทีม่แีหล่งออนเซน็ขึน้ชื่อทีสุ่ดในฮอกไกโด เพราะไมไ่กลจากซปัโปโร 

มทีีพ่กัสวยงามท่ามกลางธรรมชาต ิโดยเฉพาะช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ีผูค้นจะนิยมไปเดนิเขาชมธรรมชาตกินัอย่าง

คบัคัง่ 

น าท่านสู่ เข่ือนโฮเฮเคียว สมัผสัความยิง่ใหญ่ของเขือ่นคอนกรตีโคง้มคีวามสงูถงึ 102.5 เมตร สรา้งเสรจ็

สมบรูณ์ในปีค.ศ.1972 โดยมจีดุประสงคเ์พื่อบรหิารจดัการน้้าของแมน่ ้าโฮเฮและผลติ 

กระแสไฟฟ้า เขือ่นน้ีถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วขึน้ชื่อแห่งหน่ึงของเมอืง อกีทัง้ยงัเป็นจดุชมใบไม ้

เปลีย่นสใีนฤดใูบไมร้ว่งทีข่ ึน้ชื่ออยา่งมากอกีดว้ย 



 
จากนัน้น าท่าน ชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีสะพานแขวนฟตูามิซ่ึงเป็นสะพานสีแดงสด ถูกสรา้งเป็น 

ทางขา้มแม่น ้าโทโยฮริะ ซึง่ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ ในช่วงฤดใูบไมเ้ปลีย่นสี 

ทีน่ี่ถอืว่า ตดิ 1 ใน 5 สถานทีย่อดฮติทีสุ่ดในการดใูบไมเ้ปลีย่นของเกาะฮอกไกโด  

(การเปลีย่นสขีองใบไมข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
จากนัน้น าท่านชมความงดงามราวภาพวาดกบั น ้าตกชิไรโตะโนะ ทาคิ ซึง่เป็นน ้าตกขนาดเลก็ 

น ้าทีไ่หลมานัน้ไหลจากโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานน้้าทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในฮอกไกโด 

ช่วงตน้ฤดรูอ้นเมือ่ธรรมชาตเิริม่เปลีย่นเป็นสเีขยีวจนถงึฤดใูบไมร้ว่ง สถานทีแ่ห่งนี้จะเป็นทีน่ิยมที่ 

คุณสามารถชมความสวยงามของน ้าตกในช่วงฤดทูีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างลงตวั 



จากนัน้น าท่านสู่ IWATO KANNONDO เป็นวดัเลก็ ๆ ประจ าเมอืงทีส่รา้งมานานกว่า 70 ปีภายใน 

เชื่อมต่อกบัถ้้า มคีวามยาว 120 เมตร และมพีระพุทธรปูองคเ์ลก็ๆ ปางต่างๆ ทัง้หมด 33 องค์ 

ประดษิฐานอยู่ภายใน ว่ากนัว่าวดันี้ถูกสรา้งขึน้มาเพื่อใหผู้ท้ ีเ่ดนิทางสญัจรไปมาบนทอ้งถนน 

ปลอดภยั และเพื่อเชดิชคูนทีก่่อสรา้งทางหลวงทีเ่ชื่อมต่อระหว่างโอตารกุบัโจซงัเค ซึง่เป็นถนนสาย 

ทีส่องในประเทศญีปุ่น่ 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 3 มหาลยัฮอกไกโด - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  - พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแก้ว 
– ร้านกาแฟฮลัโหล คิตต้ี – ดิวต้ีฟรี - โรงงานชอ็กโกแลต – มิตชยุ เอาทเ์ลท็      (B/L/-) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มหาวิทยาลยัฮอกไกโด หน่ึงในมหาวทิยาลยัขึน้ชื่อของญี่ปุ่นทีม่พีื้นทีก่ว้างใหญ่ใจ

กลางเมอืง เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่องใบไม้เปลี่ยนส ีที่รายล้อมไปด้วยต้นแปะก๊วยกว่า 70 ต้น ที่เลยีบ

ถนนยาว 380 เมตร ใบแปะก๊วยที่มจี านวนมากจงึสามารถเปลี่ยนถนนทัง้เส้นให้เป็นสเีหลอืงทอง ที่มคีวาม

สวยงามมาก จดุนี้จงึเป็นอกีจดุทีไ่ดร้บัความนิยม  

 
  

 

 หมายเหตุ : หากกรณีใบไมเ้ปลี่ยนสตี้นแปะก๊วยหมดช่วงฤดูแล้ว บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์น าท่านเดนิทางสู่ ศาล

เจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจ าเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชนิโต ทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1871 ซึง่แต่เดมิศาลเจา้นี้มชีื่อว่า

ศาลเจา้ซปัโปโร  



 น าท่านสู่ เมืองโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร และบางส่วนของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของ

ภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มชีื่อเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรบัปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ 

บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรบัเป็น

เสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเกบ็ไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวง

สาย 17 แล้วเหลอือคีรึง่หนึ่งไว้เป็นสถานทีท่่องเที่ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองด้วยอฐิแดงเป็นทางเดนิเท้า

กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 
 จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรปูแบบต่างๆ     

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปจัจุบนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตล์

ของ ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย  

น าท่านชม พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึท าให้เครื่องแก้วที่ออกมาม ี   
รปูแบบและสทีีแ่ตกต่างกนั 
เดนิทางสู่ ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตต้ี เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์ูนแมวชื่อดงั คติตี ้ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ บฟุเฟ่ตช์าบ+ูบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพดทีี่ ร้านค้าปลอดภาษี DUTY 

FREE อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานชอ็กโกแลต ท่ีหมู่บ้านอิชิยะซึง่เป็นแหล่งผลติชอ็กโกแลตทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของ
ญีปุ่น่ ท่านสามารถเลอืกซือ้ชอ็กโกแลตต่างๆและทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอื ชอ็กโกแลตสขีาวแด่คนรกั(ShIroi 
Koibito) ซึง่เป็นชอ็กโกแลตทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของทีน่ี่เลยทเีดยีว หรอืเดนิถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบับรรยากาศโดยรอบ
ทีต่กแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์โุรป นอกจากนี้ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้
และท่านกย็งัจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน 



 
จากนัน้น าท่านสู่ มิตชุย เอาท์เลท็ เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่มพีื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิค้าแบ
รนดต่์างๆ จ าหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผู้ชาย เดก็ กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท่้าน
เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเตม็วนั                           (B/-/-) 
 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

    อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเต็มวนั โดยมหีวัหน้าทวัรค์อยให้ค าแนะน าก่อนการเดนิทาง ทัง้นี้ ทานควร

เตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางมาเบือ้งต้นก่อน เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาการเดนิทางท่องเทีย่วของ

ท่านเอง 

- ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็น

อาคารสไตลน์ีโอบารอ็คอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นก้อนเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า 

ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่หน็นัน้ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูก

ไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปตัยกรรมที่หลงเหลอือยู่ไม่กี่แห่ง จงึได้รบัการขึ้น

ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 



 
- หอนาฬิกาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่มากและเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีส่ าคญั
ของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึ่ง สร้างตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอกไกโด แต่
ได้ปรบัเปลี่ยนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึปจัจุบนัก็ยงัสามารถบอก
เวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานานจงึได้รบัการขึน้ทะเบยีน ให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแห่งหน่ึงของญีปุ่น่   
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR Tower) เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีเจอาร ์ซปัโปโร เป็น
ทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มรี้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดจิติอล , 
เครื่อ ง ใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์  , ร้าน100 เยน  , ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชัน่วัยรุ่น  , ร้าน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางอาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 
(Tower Three Eight) ทีร่ะดบัความสูง 160 เมตร จงึมองเหน็ทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กวา้งไกลสวยงาม
ทัง้กลางวนักลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่ม
ตกึ ย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่
ประมาณ 10 รา้น ให้เลอืกชมิอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิน่ (ไม่รวมตัว๋ขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 
700-1000 เยน)  
- ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สรา้ง

ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รูจ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทีจ่บัได้

ส่วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนี้ทัง้สิน้ ซึ่งจะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซื้อที ่ท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้ส่วน

ใหญ่จะมทีัง้นักท่องเทีย่วในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบ้านเขา้ มาจบัจ่ายใช้สอยกนัเสมอ ทีน่ี่ยงัขึน้

ชื่อเรือ่ง ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 

- ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดนิซูซูกโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยู่ถดัลง

มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านทีค่กึคกัและมชีวีติชวีาทีสุ่ดของซปัโปโร 

โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัต่างๆ บนตกึทีต่ ัง้อยูใ่นย่านแห่งน้ี นอกจากนัน้

ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรต่ีางๆ ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ 

สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีน่ักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่

แห่งนี้ 

- ย่านเก่า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที ่มหีลงัคามงุบวั 



แดดบงัฝนและหิมะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรี้านค้าตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตัง้ขวางในแนว

ตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin 

อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

พกัท่ี           MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 5 สนามบินชิโตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                                     (B/-/-) 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
……..  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ621 ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

……… เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความ

ประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบินอตัรา  
ท่านละ 

เดินทางเดือนกนัยายน 62 
18 – 22 กนัยายน 62 

XJ620 DMK-CTS 23.55-08.40 

XJ621 CTS-DMK 09.55-15.10  

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

เดินทางเดือนตลุาคม 62 
02 – 06 ตลุาคม 62 

XJ620 DMK-CTS 23.55-08.40 

XJ621 CTS-DMK 09.55-15.10 

26,889 26,889 26,889 6,500 16,900 

09 – 13 ตลุาคม 62 

XJ620 DMK-CTS 23.55-08.40 

XJ621 CTS-DMK 09.55-15.10 

28,889 28,889 28,889 7,500 16,900 

16 – 20 ตลุาคม 62  

XJ620 DMK-CTS 23.55-08.40 

XJ621 CTS-DMK 09.55-15.10 

26,889 26,889 26,889 6,500 16,900 

23 – 27 ตลุาคม  

XJ620 DMK-CTS 23.55-08.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

28,889 28,889 28,889 7,500 16,900 

26 – 30 ตลุาคม 62  

XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

26,889 26,889 26,889 6,500 16,900 

30 ตค – 03 พย 62 

XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

26,889 26,889 26,889 6,500 16,900 

31 ตค – 04 พย 62  

XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

26,889 26,889 26,889 6,500 16,900 

เดินทางเดือนพฤศจิกายน 62 
06 – 10 พฤศจกิายน 62 

XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

07 – 11 พฤศจกิายน 62  

XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

08 – 12 พฤศจกิายน 62  

XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

22,889 22,889 22,889 5,500 14,900 



13 – 17 พฤศจกิายน 62 

XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

14 – 18 พฤศจกิายน 62 

XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

15 – 19 พฤศจกิายน 62  

XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

20 – 24 พฤศจกิายน 62 

XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

21 – 25 พฤศจกิายน 62  

XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 

XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 

24,889 24,889 24,889 5,500 14,900 

 

** 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)  

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 

เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) 

** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น

ส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

น้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุข่องเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 



เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออ

นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อยา่งน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา



เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน

จ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใช้ในการออก

บตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิส าหรบันักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บรกิารจะต้องหวงั

สนิน ้าใจเลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนให้ท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความ

เหมาะสม 

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั



บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชี ารุด กรณุา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ 

ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บรษิัทเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมแ่ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มสีิทธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิัทผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี

แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


