
              

 

    

 

HOKKAIDO SEASON CHANGE (5D3N) 
“CTS�3 HOKKAIDO มงลงแน่! ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 



              

 

    

 
 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึ�นเครื�องที�สนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื�องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

เนื�องจากเวลาบนิมีการเปลี�ยนแปลง โปรดดรูายละเอียดเวลาบนิท้ายโปรแกรม 



              

 

    

  XJ620 DMK-CTS 23.55-08.40 / XJ621 CTS-DMK 09.55-15.10 (เวลานดัหมายที#สนามบนิ 21.00 น.) 

  XJ620 DMK-CTS 02.10-10.40 /XJ621 CTS-DMK 11.55-18.00 (เวลานดัหมายที#สนามบนิ 23.00 น.) 

 

วนัที* 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                        (-/-/-) 
………  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศ อาคาร A ชั Bน 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข G-H สายการบิน Air Asia X โดยมเีจา้หน้าที�ของบรษิทั
ฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื�อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

……….  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี*ปุ่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เที�ยวบนิที� XJ620  ไม่มีบริการอาหาร และเครื*องดื*มบนเครื*อง 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบินโดยมนํี�าหนักไม่เกิน 56 ก.ก. (9 ชิ�น) และ ถือขึ�น
เครื�องบนิไดนํ้�าหนักไม่เกนิ ; ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื�อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื�อนํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใต้ท้องเครื�องบินเพิ�ม 
จาํเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ** 

 
วนัที* R สนามบินชิโตเซ่– โจซงัเค – เขื*อนโฮเฮเคียว –  นํBาตกชิไรโตะโนะ ทาคิ  
                  –  IWATO KANNONDO                                                                                              (-/L/-) 

 
………  เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 5 ช.ม.) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

เที*ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองโจซงัเค เป็นเมอืงที�มแีหล่งออนเซน็ขึ�นชื�อที�สดุในฮอกไกโด เพราะไมไ่กลจากซปัโปโร มี

ที�พกัสวยงามทา่มกลางธรรมชาต ิโดยเฉพาะชว่งใบไมเ้ปลี�ยนส ีผูค้นจะนิยมไปเดนิเขาชมธรรมชาตกินัอยา่งคบั

คั �ง 

นําทา่นสู ่เขื*อนโฮเฮเคียว สมัผสัความยิ�งใหญ่ของเขื�อนคอนกรตีโคง้มคีวามสงูถงึ 965.A เมตร สรา้งเสรจ็

สมบรูณ์ในปีค.ศ.9B;5 โดยมจุีดประสงคเ์พื�อบรหิารจดัการน้�าของแมนํ่�าโฮเฮและผลติ 

กระแสไฟฟ้า เขื�อนนี�ถอืเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวขึ�นชื�อแหง่หนึ�งของเมอืง อกีทั �งยงัเป็นจุดชมใบไม ้

เปลี�ยนสใีนฤดใูบไมร้ว่งที�ขึ�นชื�ออยา่งมากอกีดว้ย 



              

 

    

 

จากนั �นนําทา่น ชมใบไม้เปลี*ยนสีที*สะพานแขวนฟตูามิซึ*งเป็นสะพานสีแดงสด ถูกสรา้งเป็น 

ทางขา้มแมนํ่�าโทโยฮริะ ซึ�งลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลี�ยนส ี

ที�นี�ถอืวา่ ตดิ 9 ใน A สถานที�ยอดฮติที�สดุในการดใูบไมเ้ปลี�ยนของเกาะฮอกไกโด  

(การเปลี�ยนสขีองใบไมข้ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) 



              

 

    

 

จากนั �นนําทา่นชมความงดงามราวภาพวาดกบั นํBาตกชิไรโตะโนะ ทาคิ ซึ�งเป็นนํ�าตกขนาดเลก็ 

นํ�าที�ไหลมานั �นไหลจากโรงไฟฟ้าพลงังานนํ�า ซึ�งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานน้�าที�เก่าแก่ที�สดุในฮอกไกโด 

ชว่งตน้ฤดรูอ้นเมื�อธรรมชาตเิริ�มเปลี�ยนเป็นสเีขยีวจนถงึฤดใูบไมร้ว่ง สถานที�แหง่นี�จะเป็นที�นิยมที� 

คุณสามารถชมความสวยงามของนํ�าตกในชว่งฤดทูี�แตกต่างกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

จากนั �นนําทา่นสู ่IWATO KANNONDO เป็นวดัเลก็ ๆ ประจาํเมอืงที�สรา้งมานานกวา่ ;6 ปีภายใน 

เชื�อมต่อกบัถ้�า มคีวามยาว 956 เมตร และมพีระพทุธรปูองคเ์ลก็ๆ ปางต่างๆ ทั �งหมด FF องค ์

ประดษิฐานอยูภ่ายใน วา่กนัวา่วดันี�ถูกสรา้งขึ�นมาเพื�อใหผู้ท้ี�เดนิทางสญัจรไปมาบนทอ้งถนน 

ปลอดภยั และเพื�อเชดิชคูนที�ก่อสรา้งทางหลวงที�เชื�อมต่อระหวา่งโอตารกุบัโจซงัเค ซึ�งเป็นถนนสาย 

ที�สองในประเทศญี�ปุ่ น 

คํ*า เพื*อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคํ*าตามอธัยาศยั 

พกัที* MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที* G มหาลยัฮอกไกโด - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  - พิพิธภณัฑเ์ครื*องแก้ว – 
รา้นกาแฟฮลัโหล คิตตีB – ดิวตีBฟรี - โรงงานชอ็กโกแลต – มิตชยุ เอาทเ์ลท็      (B/L/-) 

 



              

 

    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ มหาวิทยาลยัฮอกไกโด หนึ�งในมหาวทิยาลยัขึ�นชื�อของญี�ปุ่ นที�มพีื�นที�กวา้งใหญ่ใจ

กลางเมอืง เป็นแหล่งท่องเที�ยวขึ�นชื�อเรื�องใบไมเ้ปลี�ยนส ีที�รายลอ้มไปดว้ยตน้แปะก๊วยกว่า 70 ตน้ ที�เลยีบถนน

ยาว 380 เมตร ใบแปะก๊วยที�มจีํานวนมากจงึสามารถเปลี�ยนถนนทั �งเสน้ใหเ้ป็นสเีหลอืงทอง ที�มคีวามสวยงาม

มาก จุดนี�จงึเป็นอกีจุดที�ไดร้บัความนิยม  

 
  

 

 หมายเหตุ : หากกรณีใบไมเ้ปลี�ยนสตี้นแปะก๊วยหมดช่วงฤดูแล้ว บรษิทัขอสงวนสทิธิ N นําท่านเดนิทางสู่ ศาล

เจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชนิโต ที�สรา้งตั �งแต่ปี 1871 ซึ�งแต่เดมิศาลเจา้นี�มชีื�อว่า

ศาลเจา้ซปัโปโร  

 นําท่านสู่ เมืองโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงท่าสําคญัสําหรบัซปัโปโร และบางส่วนของเมอืงตั �งอยู่บนที�ลาดตํ�าของ

ภูเขาเท็งงุ ซึ�งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที�มีชื�อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 9.A 

กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ 

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี�สรา้งเมื�อปี 9B5F โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเล เพื�อใช้สําหรบัเป็น

เสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเกบ็ไวท้ี�โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวง



              

 

    

สาย 9; แล้วเหลอือคีรึ�งหนึ�งไวเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเท้า

กวา้งประมาณ 5 เมตร 

 
 จากนั �นนําท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซึ�งมอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรูปแบบต่างๆ     

สวยงามมากมายที�ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบนั อกีทั �งยงัสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรใีนสไตลข์อง 

ตวัเองขึ�นมาเป็นที�ระลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย  

นําท่านชม พิพิธภณัฑ์เครื*องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึทําใหเ้ครื�องแก้วที�ออกมาม ี   
รปูแบบและสทีี�แตกต่างกนั 
เดนิทางสู ่ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตตีB เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์ูนแมวชื�อดงั คติตี� ใหท้า่นได้

เลอืกซื�อสนิคา้และถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

เที*ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ บฟุเฟ่ตช์าบ+ูบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

 จากนั �นนําท่านชอ้ปปิ� งสนิคา้เครื�องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื�องประดบัคุณภาพดทีี� ร้านค้าปลอดภาษี DUTY 

FREE อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานชอ็กโกแลต ที*หมู่บา้นอิชิยะซึ�งเป็นแหล่งผลติชอ็กโกแลตที�มชีื�อเสยีงที�สดุของญี�ปุ่ น 
ทา่นสามารถเลอืกซื�อชอ็กโกแลตต่างๆและที�พลาดไมไ่ดเ้ลยคอื ชอ็กโกแลตสขีาวแดค่นรกั(ShIroi Koibito) ซึ�ง
เป็นชอ็กโกแลตที�ขึ�นชื�อที�สดุของที�นี�เลยทเีดยีว หรอืเดนิถ่ายรปูเป็นที�ระลกึกบับรรยากาศโดยรอบที�ตกแต่งดว้ย
สวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์โุรป นอกจากนี�ทา่นจะไดเ้ลอืกซื�อชอ็คโกแลตที�หาซื�อที�ไหนไมไ่ด ้และทา่นกย็งัจะได้
ชมประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน 



              

 

    

 
จากนั �นนําท่านสู ่มิตชุย เอาทเ์ลท็ เป็นแหล่งชอ้ปปิ� งที�มพีื�นที�ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนด์
ต่างๆ จาํหน่ายเสื�อผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เดก็ กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้า่นเลอืกซื�อ
สนิคา้ตามอธัยาศยั 

คํ*า เพื*อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคํ*าตามอธัยาศยั 

พกัที* MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที* H อิสระท่องเที*ยวตามอธัยาศยัเตม็วนั                           (B/-/-) 
 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

    อิสระท่องเที*ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั โดยมหีวัหน้าทวัร์คอยให้คําแนะนําก่อนการเดินทาง ทั �งนี� ทานควร

เตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางมาเบื�องตน้ก่อน เพื�อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาการเดนิทางท่องเที�ยวของ

ทา่นเอง 

- ทําเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ�มก่อสร้างเมื�อปี พ.ศ. 5[9\ เป็น

อาคารสไตล์นีโอบารอ็คอเมรกิาที�ใชอ้ฐิมากกว่า 5.A ลา้นกอ้นเป็นอฐิที�ทํามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า 

ตกึนี�ผา่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ ]6 ปีแต่ความงดงามที�เหน็นั �นไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมใหมห่ลงัจากถูกไฟ

ไหมเ้มื�อปี พ.ศ. 5[A[ แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที�หลงเหลอือยูไ่มก่ี�แหง่ จงึไดร้บัการขึ�นทะเบยีน

ใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมสาํคญัของชาตเิมื�อปีพ.ศ. 5A95 



              

 

    

 
- หอนาฬิกาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬกิาที�เก่าแก่มากและเป็นอกีสญัลกัษณ์ที�สําคญั
ของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึ�ง สรา้งตั �งแต่ปี พ.ศ. 5[59 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอกไกโด แต่
ไดป้รบัเปลี�ยนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตั �งแต่ พ.ศ.5[5[ จนถงึปัจจุบนักย็งัสามารถบอกเวลา
ไดอ้ยู ่และดว้ยความเก่าแก่ที�อยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้บัการขึ�นทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม
ที�สาํคญัอกีแหง่หนึ�งของญี�ปุ่ น   

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR Tower) เป็นตึกที�สูงที�สุดในซปัโปโร ตั �งอยู่ติดกบัสถานีเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทั �ง
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล , 
เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิคส ์, รา้น100 เยน , รา้น UNIQLO ขายเสื�อผา้แฟชั �นวยัรุน่ , รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื�องสําอางอาคาร JR TOWER มจุีดชมววิตั �งอยู่ที�ช ั �น 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที�ระดบัความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั �งกลางวนั
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ�าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ั �งอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ ยา่นซูซูกิ
โนะ ส่องสว่างที�จุดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึ�งที�ช ั �น 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึ�งมอียู่ประมาณ 10 
รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั vวขึ�น จุดชมววิราคาประมาณ ;66-9666 เยน)  

- ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลที�ใหญ่ที�สุดของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี� สรา้งขึ�น

เมื�อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี�รูจ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลที�จบัไดส้่วน

ใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนี�ทั �งสิ�น ซึ�งจะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซื�อที� ท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้สว่นใหญ่จะ

มทีั �งนกัท่องเที�ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ที�นี�ยงัขึ�นชื�อเรื�อง ไข่

หอยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 

- ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ตั �งอยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลงมาทาง

ใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ�งถือเป็นย่านที�คึกคักและมีชีวิตชีวาที�สุดของซัปโปโร 



              

 

    

โดยเฉพาะในยามคํ�าคนืที�มกีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัต่างๆ บนตกึที�ตั �งอยูใ่นยา่นแหง่นี� นอกจากนั �นยงั

เป็นแหล่งช้อปปิ� ง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมย์ยามราตรต่ีางๆ ทั �งไนท์คลบั บาร์ คาราโอเกะ 

สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกที�นักท่องเที�ยวจะนิยมมา ณ สถานที�

แหง่นี� 

- ย่านเก่า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งอาเขตบนถนนคนเดนิที� มหีลงัคามงุบวั 

แดดบังฝนและหิมะ มีความยาว ; บล็อกถนน มีร้านค้าตั �งเรียงรายอยู่กว่า 566 ร้านค้าตั �งขวางในแนว

ตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

อิสระอาหารกลางวนั และ คํ*าเพื*อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที*ยว 

พกัที*           MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 
วนัที* { สนามบินชิโตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                                     (B/-/-) 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
……..  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X 

เที�ยวบนิที� XJ6RA ไม่มีบริการอาหาร และเครื*องดื*มบนเครื*อง 

……… เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความ

ประทบัใจ 

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



              

 

    

 

** หากลกูค้าท่านใดที*จาํเป็นต้องออกตั }วภายใน (ตั }วเครื*องบิน , ตั }วรถทวัร ์, ตั }วรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั Bงก่อนทาํการออกตั }วเนื*องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี*ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั BงนีB เพื*อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

R-G ท่าน  
อตัราท่านละ 

A เดก็ R ผูใ้หญ่ 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
AR ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน AR ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดี*ยว 
เพิ*ม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั }วเครื*องบินอตัรา  
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 

 

** อตัรานีBยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ*น ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง A ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง R ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทั BงนีB ท่านสามารถให้มากกว่านีBได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีB  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที*สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 



              

 

    

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง R ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที*นั *งบนเครื*องบิน) 
 

** ท่านที*ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื*อการท่องเที*ยว ประเทศญี*ปุ่ น ไม่

จาํเป็นต้องยื*นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครั Bง **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานีBเฉพาะนักท่องเที*ยว ที*ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัBน กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ*มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนีB  รวม 
� ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบิน (ตั vว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  

สนามบนิและค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด 

เที�ยวหนึ�ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตั vวเครื�องบนิ ตามที�ตามที�

ตารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระ ลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยมีนํBาหนักไม่เกิน R� ก.ก. (A ชิBน) และ ถือขึBนเครื*องบินได้นํBาหนักไม่เกิน � ก.ก. 

(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่เบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 



              

 

    

อตัราค่าบริการนีB  ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

9 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 5 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถใหม้ากกว่านี�ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุข่องเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั vวเครื�องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงื*อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย F6 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 1{,000 บาท และตดัที�นั �งการจอง

ภายใน 5 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิใน5วนัถดัไป ก่อนเวลา 9\.66 น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั �นหมายถงึว่า กรณีที�มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ Nไปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี�ยนชื�อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง ; วนั ขอสงวนสทิธิ Nไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี�ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื*อนไขการยกเลิก และ เปลี*ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที*มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า H{ วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 



              

 

    

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวให้แก่
นกัทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั �งตั vวเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nไมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ�งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณตีอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย ; วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nใน

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั �งสิ�น 

 

เงื*อนไขสาํคญัอื*นๆที*ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย F6 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ

ประสานงาน เพื�อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�

เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

• กรณีที�ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั vวภายในประเทศ เช่น ตั vวเครื�องบนิ , ตั vวรถทวัร ์, ตั vวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจา้หน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ�งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื�อเชค็อนิก่อนเครื�องบนิ อยา่งน้อย F ชั �วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ N

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 



              

 

    

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย ; 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื�อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Nในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที�หลงัจากชาํระเงนิกรณีที�

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

• กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั vว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื�อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย F หรอื ; วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั vวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ \ เดอืน ณ วนักลบั  

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิาํหรบันกัท่องเที�ยวที�เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนินํ�าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื�องปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�เพื�อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี�โมงเยน็กจ็ะเริ�มมดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 9-5 ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nเปลี�ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื�อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ N ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ N



              

 

    

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหท้่าน เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

- กรณีที�ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ Nไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที�

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที�ยงัไม่แ (ตั vวเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั vวเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Nในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดย

สว่นใหญ่ตั vวเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั vว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ Nในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที�สดุใหท้า่นไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สดุ  

- ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี�ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ F ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที�ท่านไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ Nในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทั �งสิ�น 

- ขอสงวนสทิธิ Nการเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทั �งสิ�นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั �น 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ N ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  



              

 

    

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ N ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ Nในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที�ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื*อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื*อนไขข้อตกลงทั BงหมดนีBแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที*มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


