
 

HOKKAIDO LAVENDER (5D3N) 
“CTS02 HOKKAIDO ลาเวนเดอร ์ฟรุ้งฟร้ิง มุ้งม้ิง ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 

 
 



 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 23.55-08.40+1 

XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 09.55-15.10 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

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

21.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.55  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ620  ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิโดยมน้ํีาหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้
เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม ) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ) กรณตีอ้งการซื้อน้ําหนกั กระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครื่องบนิ เพิม่ 
จําเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ** 

 
วนัท่ี 2 สนามบินชิโตเซ่– เมืองฟรุาโน่ – ฟารม์โทมิตะ –  สวนชิคิไชโนะโอกะ –  บอ่น้ําสีฟ้า – เมือง

อาซาฮิกาว่า – อิออน มอลล ์                                                                                       (-/L/-) 
 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้   

ท่านเดนิทางสู่ เมืองฟรูาโน่ (Furano) ตัง้อยู่ใจกลางภูมภิาคฮอกไกโด มภูีมทิศัน์แบบชนบททีง่ดงาม ในเดอืน

กรกฎาคมเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีสุ่ดในการชมทุ่งดอกลาเวนเดอร ์และในชว่งฤดูหนาวเมอืงแห่งนี้จะเปลีย่นเป็นที่

นิยมสําหรบัเล่นสกยีดินิยม 

นําท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ท่ีฟารม์โทมิตะ (Tomita Farm) ฟารม์ชือ่ดงัแห่งเมอืงฟุราโน 

(Furano)ตัง้อยู่ที ่Hokusei Nakafurano-cho ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมอืงฟุราโน ภูมภิาคฮอกไกโด (Hokkaido) มี

ผูค้นไปเยีย่มเยอืนมากมายในชว่งฤดูรอ้นของทุกปี เป็นชว่งเวลาทีทุ่่งดอกลาเวนเดอรก์ําลงับานสะพรัง่ และมี

ทุ่งดอกไมห้า้ส ีIodori แขง่กนัคาดสเีนินเขาเป็นแถบสายรุง้สวยงาม 



 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดนิทางสู่ สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสุ้ดสวยแห่งเมอืงบเิอะ ทีส่วนแห่งนี้มี

ชือ่เรยีกอกีอย่างวา่ เนินสีฤ่ดู เนื่องจากมดีอกไมห้ลากหลายสายพนัธุจ์ดัเรยีงสลบัสกีนัอย่างสวยงาม และดูได้

ตลอดทุกฤดูกาลนัน่เอง สวนดอกไม ้ ขนาดใหญ่มพีืน้ที ่7 เฮคเตอร ์ในชว่งฤดูรอ้นเตม็ไปดว้ยดอกไมท้ีบ่าน

สะพรัง่ อสิระใหท้่านชมและเกบ็ภาพความสวยงามของดอกไมน้านาพรรณตามอธัยาศยั ณ สวนแห่งนี้ท่าน

สามารถเลอืกเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมต่างๆ เชน่ การนัง่รถ Norokko (รถลากทีถู่กลากโดยรถแทรค็เตอร)์ 

นัง่รถกอลฟ์สําหรบั 4 ท่าน หรอืจะเลอืกเล่นรถ ATV กไ็ด ้(ราคาเครื่องเล่นไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์มคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิประมาณ 500-2000 เยน http://www.shikisainooka.jp/en/) 

 
จากนัน้นําท่าน บ่อน้ําสีฟ้า  ตัง้อยู่ในเมอืงบเิอะ  ของจงัหวดัฮอกไกโด  เป็นบ่อน้ําทีถู่กกกัไวจ้ากการสรา้ง

เขือ่นเพื่อป้องกนัโคลนถล่มบรเิวณภูเขาไฟในแถวนัน้ การทีน้ํ่าในบ่อมสีฟ้ีาสดกวา่บ่อน้ําทัว่ไปๆ กเ็ป็นเพราะ

http://www.shikisainooka.jp/en/


อลูมเินียมไฮดรอกไซดจ์ากการปะทุของภูเขาไฟทีอ่ยู่ในน้ําไดส้ะทอ้นกบัแสงแดดทีส่่องลงมา ซึ่งคําวา่ “Aoi-

ike” ในภาษาญี่ปุ่ นนัน้แปลเป็นไทยไดว้า่ “บ่อน้ําสฟ้ีา” นัน่เอง 

 
 ท่านชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรรพสนิคา้ ห้างอิออน มอลล ์อะซาฮิกาว่า   ใหท้่านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลากหลาย

ชนิด อาทเิชน่ ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพเิศษสุดกบัรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง 

100 เยนเท่านัน้ 

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี ROUTE INN GRAND ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า   
 

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

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําท่านสู่ เมืองโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงท่าสําคญัสําหรบัซปัโปโร และบางส่วนของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดตํ่าของ

ภูเขาเทง็งุ ซึ่งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว  1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ 

บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ําหรบัเป็น

เสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเกบ็ไวท้ีโ่กดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อทําถนนหลวง

สาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้

กวา้งประมาณ 2 เมตร 



 
 จากนัน้นําท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซึ่งมอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรูปแบบต่า งๆ     

สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรใีนสไตล์

ของ ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย  

นําท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องแก้ว  โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึทําใหเ้ครื่องแกว้ทีอ่อกมามี     
รูปแบบและสทีีแ่ตกต่างกนั 
เดนิทางสู่ ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตต้ี เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์ูนแมวชือ่ดงั คติตี ้ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 

 จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพดทีี่ ร้านค้าปลอดภาษี DUTY 

FREE อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานชอ็กโกแลต ท่ีหมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลติชอ็กโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของ
ญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลอืกซื้อชอ็กโกแลตต่างๆและทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยคอื ชอ็กโกแลตสขีาวแด่คนรกั(ShIroi 
Koibito) ซึ่งเป็นชอ็กโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีสุ่ดของทีน่ี่เลยทเีดยีว หรอืเดนิถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบับรรยากาศโดยรอบ
ทีต่กแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์ุโรป นอกจากนี้ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อชอ็คโกแลตทีห่าซื้อทีไ่หนไม่ได ้
และท่านกย็งัจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน 



 
จากนัน้ นําท่านสู่ มิตชยุ  เอาทเ์ล็ท เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบ
รนดต์่างๆ จําหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เดก็ กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้่าน
เลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั 

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี SMILE HOTEL PREMIER / APA RESORT , SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเตม็วนั                           (B/-/-) 
 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

    อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเตม็วนั  โดยมหีวัหน้าทวัรค์อยใหค้ําแนะนําก่อนการเดนิทาง ทัง้นี้ ทานควร

เตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางมาเบือ้งตน้ก่อน เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาการเดนิทางท่องเทีย่วของ

ท่านเอง 

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

อาคารสไตลน์ีโอบารอ็คอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ํามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า 

ตกึนี้ผา่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่หน็นัน้ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูก

ไฟไหมเ้มื่อปี พ .ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมสําคญัของชาตเิมื่อปีพ.ศ. 2512 



 
- หอนาฬิกาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่มากและเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีส่ําคญั
ของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอกไกโด แต่
ไดป้รบัเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต่ พ .ศ.2424 จนถงึปัจจุบนักย็งัสามารถบอก
เวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ทีอ่ยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทาง
วฒันธรรมทีส่ําคญัอกีแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น   
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR Tower) เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีเจอาร ์ซปัโปโร เป็น
ทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล  , 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิคส์  , รา้น100 เยน , รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุ่น  , รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอางอาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 
(Tower Three Eight) ทีร่ะดบัความสูง 160 เมตร จงึมองเหน็ทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงาม
ทัง้กลางวนักลางคนื โดยเฉพาะยามคํ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่ม
ตกึ ย่านซูซูกโินะ ส่องสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึ่งทีช่ ัน้ 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึ่งมอียู่
ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซูกโิน่  (ไม่รวมตัว๋ขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 
700-1000 เยน)  
- ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สรา้ง

ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รูจ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร ” เพราะสตัวท์ะเลทีจ่บัได้

ส่วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนี้ทัง้สิน้ ซึ่งจะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซื้อที ่ท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้ส่วน

ใหญ่จะมทีัง้นกัท่องเทีย่วในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ทีน่ี่ยงัขึน้

ชือ่เรื่อง ไขห่อยเม่นและไขป่ลาแซลมอน 

- ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยู่ถดัลง

มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึ่งถอืเป็นย่านทีค่กึคกัและมชีวีติชวีาทีสุ่ดของซปัโปโร 

โดยเฉพาะในยามคํ่าคนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัต่างๆ บนตกึทีต่ ัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้

ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ 



สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีน่กัท่องเทีย่วจะนิยมมา ณ สถานที่

แห่งนี้ 

- ย่านเก่า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที ่มหีลงัคามุงบวั 

แดดบงัฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บลอ็กถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กวา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว

ตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

อิสระอาหารกลางวนั และ คํา่เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

พกัท่ี SMILE HOTEL PREMIER / APA RESORT , SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ี 5 สนามบินชิโตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                                     (B/-/-) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 
09.55  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบนิ Air Asia 

X เทีย่วบนิที ่XJ621 ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

15.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มกบัความ

ประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 



อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดินทาง เดือนมิถนุายน 62 
05 – 09 มถิุนายน 62 23,999 23,999 23,999 6,000 13,900 

12 – 16 มถิุนายน 62 24,999 24,999 24,999 6,000 13,900 

19 – 23 มถิุนายน 62 24,999 24,999 24,999 6,000 13,900 

26 – 30 มถิุนายน 62 24,999 24,999 24,999 6,000 13,900 

เดินทาง เดือนกรกฎาคม 62 
03 – 07 กรกฎาคม 62 27,999 27,999 27,999 6,000 13,900 

17 – 21 กรกฎาคม 62 27,999 27,999 27,999 6,000 13,900 

24 – 28 กรกฎาคม 62 29,999 29,999 29,999 6,000 13,900 

31 ก.ค.- 04 ส.ค. 62 27,999 27,999 27,999 6,000 13,900 

เดินทาง เดือนสิงหาคม 62 
07 – 11 สงิหาคม 62 26,999 26,999 26,999 6,000 13,900 

14 – 18 สงิหาคม 62 26,999 26,999 26,999 6,000 13,900 

21 – 25 สงิหาคม 62 26,999 26,999 26,999 6,000 13,900 

28 ส.ค.- 01 ก.ย. 62 26,999 26,999 26,999 6,000 13,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 



 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จาํเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี   

สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด  Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการ โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม ) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ) 

** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั 

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและคว ามเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

สําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท  ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่



นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่ของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน 2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

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

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ ไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ 

สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออ

นออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจ้ าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง ) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่าน

จําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผู้

เดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิ ธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันกัท่องเทีย่ วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงั

สนิน้ําใจเลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความ

เหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิั ทไดท้ําการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงก ารต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ 

ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่ง

เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 



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

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั  เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิั ทฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี

แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


