
  

 

 
อัตราค่าบริการ 

 

เดินทาง 
ราคาทัวร์ หมายเหตุ 

ผู้ใหญ่ เด็ก  
วันที่ 21- 26 ก.พ. 62 17,999 17,999  
วันที่ 28 ก.พ.-5 มี.ค. 62 17,999 17,999  
วันที่ 7-12 มี.ค. 62 17,999 17,999  
วันที่ 14-19 มี.ค. 62 17,999 17,999  
วันที่ 21-26 มี.ค. 62 17,999 17,999  
วันที่ 28 มี.ค.-  2 เม.ย. 62 18,999 18,999  
วันที่ 4 - 9 เม.ย. 62 22,999 22,999  
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 62 24,999 24,999  
วันที่ 18 - 23 เม.ย. 62 18,999 18,999  
วันที่ 25 - 30 เม.ย. 62 22,999 22,999  
วันที่ 2 - 7 พ.ค. 62 18,999 18,999  

***INFANT 7,000 บาท*** 
 

 
 ***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน ้ามันของสายการบิน*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ นตามสายการบิน*** 
 
 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง                                                                                                       

23.59 น.       เวลานัดหมายนี้เป็นเวลานัดเพ่ือให้สะดวกในการนัดวัน 
01.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน  

NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

ผู้โดยสารสามารถอัพเกรดท่ีน่ังเป็น Business / Stretch หรือ Super ได้โดยติดต่อผ่านทางบริษัทฯ 
-Business Seat = 5,000 บาท ราคาน้ีเป็นราคารวมท้ังขาไปและขากลับ 
-Stretch Seat = 2,800 บาท ราคาน้ีเป็นราคารวมท้ังขาไปและขากลับ 
-Super Seat = 1,600 บาท ราคาน้ีเป็นราคารวมท้ังขาไปและขากลับ 
-Standard Seat = 1,000 บาท (กรณีต้องการเลือกท่ีน่ัง) ราคาน้ีเป็นราคารวมท้ังขาไปและขากลับ 



  

 

 
 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ -หุบเขาจิโกคุดานิ - DUTY FREE - ส่งจุดนัดพบ   (B / -- / --) 

04.15 น.      ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW931 
 บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง ( ม้ือที่ 1) 
12.15 น.       เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ น าท่านชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ าร้อนที่เดือดตาม ธรรมชาติกระจายไป

ทั่วบริเวณเสมือนนรกท่ีมี กระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่ DUTY FREE อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง  เสื้อผ้า น้ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย 
 
ส่งจุดที่ 1  JR STATION 
ส่งจุดที่ 2 APPA SUSUKINO  

วันที่สาม อิสระท่องเที่ยว    (-- /--/ --) 

 
 

>>>>> อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอ่ิม หรือถ้าหากท่าน
ต้องการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ แนะน าต้องเป็น JR TOWER เป็นจุดชมวิวของเมืองจากระดับความสูง
ถึง 160 เมตร (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที่ดึงดูดใจที่รวมทั้งห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้าและโรงแรมไว้ด้วยกัน JR TOWER อยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ท่องเที่ยวหรือการเลือกซ้ือสินค้า ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
สามารถเลือกเท่ียวได้ใน 1 วัน 

ทา่นสามารถจองทีพั่กผา่นเราได ้ราคาเริม่ตน้ 500 บาท/ทา่น  

(คดิคา่บรกิารทา่นละ 50 บาท/ตอ่การจอง) 
การเดนิทางไปทีพั่ก ลกูคา้ตอ้งรับผดิชอบเอง 



  

 

 - ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ            - ตลาดปลายามเช้า    - ร้านร้อยเยน                 - ช้อปปิ้ง JR TOWER 
 - สวนสัตว์มารุยามะ - โรงงานเบียร์ซัปโปโร       - ภูเขาโมอิวะ      - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ - หอคอยทีวีทาวเวอร์         - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

 

วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว    (-- /--/ --) 

 
 

>>>>> อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอ่ิม หรือถ้าหากท่าน
ต้องการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ แนะน าต้องเป็น JR TOWER เป็นจุดชมวิวของเมืองจากระดับความสูง
ถึง 160 เมตร (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที่ดึงดูดใจที่รวมทั้งห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้าและโรงแรมไว้ด้วยกัน JR TOWER อยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ท่องเที่ยวหรือการเลือกซ้ือสินค้า ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
สามารถเลือกเท่ียวได้ใน 1 วัน 

 - ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ            - ตลาดปลายามเช้า    - ร้านร้อยเยน                 - ช้อปปิ้ง JR TOWER 
 - สวนสัตว์มารุยามะ - โรงงานเบียร์ซัปโปโร       - ภูเขาโมอิวะ      - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ - หอคอยทีวีทาวเวอร์         - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

 

 

วันทีห่้า อิสระท่องเที่ยว    (-- /--/ --) 

 
 

>>>>> อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอ่ิม หรือถ้าหากท่าน
ต้องการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ แนะน าต้องเป็น JR TOWER เป็นจุดชมวิวของเมืองจากระดับความสูง
ถึง 160 เมตร (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที่ดึงดูดใจที่รวมทั้งห้างสรรพสินค้า

ทา่นสามารถจองทีพั่กผา่นเราได ้ราคาเริม่ตน้ 500 บาท/ทา่น  
(คดิคา่บรกิารทา่นละ 50 บาท/ตอ่การจอง) 

การเดนิทางไปทีพั่ก ลกูคา้ตอ้งรับผดิชอบเอง 

ทา่นสามารถจองทีพั่กผา่นเราได ้ราคาเริม่ตน้ 500 บาท/ทา่น  
(คดิคา่บรกิารทา่นละ 50 บาท/ตอ่การจอง) 

การเดนิทางไปทีพั่ก ลกูคา้ตอ้งรับผดิชอบเอง 



  

 

ศูนยก์ารค้าและโรงแรมไว้ด้วยกัน JR TOWER อยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ท่องเที่ยวหรือการเลือกซ้ือสินค้า ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
สามารถเลือกเท่ียวได้ใน 1 วัน 

 - ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ            - ตลาดปลายามเช้า    - ร้านร้อยเยน                 - ช้อปปิ้ง JR TOWER 
 - สวนสัตว์มารุยามะ - โรงงานเบียร์ซัปโปโร       - ภูเขาโมอิวะ      - โรงงานช็อกโกแลต 
 - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ - หอคอยทีวีทาวเวอร์         - ตรอกราเมน               - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

 

 

วันที่หก  รับจุดนัดพบ – ตลาดโจไก อิจิบะ -สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ                                                                                        

 
รับจุดที่ 1  JR STATION 08.00 
รับจุดที่ 2 APPA SUSUKINO 09.00 
น าท่านเดินทางไปตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโโร ตลาดโจไก อิจิบะ เป็นตลาดที่คึกคักและมากมาย  
ไปด้วยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด 

  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW932 
 บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง ( ม้ือที่ 2) 
 
19.15 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

ทา่นสามารถจองทีพั่กผา่นเราได ้ราคาเริม่ตน้ 500 บาท/ทา่น  
(คดิคา่บรกิารทา่นละ 50 บาท/ตอ่การจอง) 

การเดนิทางไปทีพั่ก ลกูคา้ตอ้งรับผดิชอบเอง 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ   6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  8.   หัวหน้าทัวร์น าเที่ยว ตามรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 



  

 

4. ค่าท าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป (ช้าระพร้อมค่าทัวร)์ 

 

 
เนื่องจากเป็นการซื อตั๋ว แถมทัวร์ ต้องช้าระเต็มเท่านั น 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ไม่น้อย
กว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางได้ทุกกรณ ี
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าตั๋วโดยสารเพ่ิมด้วยตนเองจากค่าทัวร์
ที่ช าระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อก าหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
เนื่องจากเป้นการซื อตั๋ว แถมทัวร์ ไม่สามารถ ยกเลิกได้ 
 

 

 

 

 

 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์    ไส้
กรอก ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไมใ่ช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ 
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ 
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการ 
เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง 
น้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท 
พร้อมการช าระเงินมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด 
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ 
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี 
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 
 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 



  

 

 
 
 
 

 


