HOKKAIDO LAVENDER (5D3N)
“CTS02 HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
XJ620
XJ621

DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ)
CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ)

23.55-08.40+1
09.55-15.10

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)
21.00

23.55

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หมายเลข 3-4 สายการบิ น Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน Air Asia X
เทีย่ วบินที่ XJ620 ไม่มีบริ การอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบินโดยมีน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้
เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้ าหนัก กระเป๋ าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบิน เพิม่
จาเป็ นต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ เติม **

วันที่ 2

สนามบินชิโตเซ่– เมืองฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไชโนะโอกะ – บ่อน้าสีฟ้า – เมือง
อาซาฮิกาว่า – อิออน มอลล์
(-/L/-)

08.40

เดินทางถึง สนามบินชิ โตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ (Furano) ตัง้ อยูใ่ จกลางภูมภิ าคฮอกไกโด มีภูมทิ ศั น์แบบชนบททีง่ ดงาม ในเดือน
กรกฎาคมเป็ นช่วงเวลาทีด่ ที ส่ี ดุ ในการชมทุง่ ดอกลาเวนเดอร์ และในช่วงฤดูหนาวเมืองแห่งนี้จะเปลีย่ นเป็ นที่
นิยมสาหรับเล่นสกียดิ นิยม
นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิตะ (Tomita Farm) ฟาร์มชื่อดังแห่งเมืองฟุราโน
(Furano)ตัง้ อยูท่ ่ี Hokusei Nakafurano-cho ซึง่ อยูท่ างเหนือของเมืองฟุราโน ภูมภิ าคฮอกไกโด (Hokkaido) มี
ผูค้ นไปเยีย่ มเยือนมากมายในช่วงฤดูรอ้ นของทุกปี เป็ นช่วงเวลาทีท่ งุ่ ดอกลาเวนเดอร์กาลังบานสะพรัง่ และมี
ทุง่ ดอกไม้หา้ สี Iodori แข่งกันคาดสีเนินเขาเป็ นแถบสายรุง้ สวยงาม

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่ สวนชิ คิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไม้สดุ สวยแห่งเมืองบิเอะ ทีส่ วนแห่งนี้มี
ชื่อเรียกอีกอย่างว่า เนินสีฤ่ ดู เนื่องจากมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุจ์ ดั เรียงสลับสีกนั อย่างสวยงาม และดูได้
ตลอดทุกฤดูกาลนันเอง
่
สวนดอกไม้ ขนาดใหญ่มพี น้ื ที่ 7 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูรอ้ นเต็มไปด้วยดอกไม้ทบ่ี าน
สะพรัง่ อิสระให้ทา่ นชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแห่งนี้ทา่ น
สามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การนังรถ
่ Norokko (รถลากทีถ่ ูกลากโดยรถแทร็คเตอร์)
นังรถกอล์
่
ฟสาหรับ 4 ท่าน หรือจะเลือกเล่นรถ ATV ก็ได้ (ราคาเครือ่ งเล่นไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์ มีคา่ ใช้จ่าย
เพิม่ เติมประมาณ 500-2000 เยน http://www.shikisainooka.jp/en/)

จากนัน้ นาท่าน บ่อน้าสีฟ้า ตัง้ อยูใ่ นเมืองบิเอะ ของจังหวัดฮอกไกโด เป็ นบ่อน้าทีถ่ ูกกักไว้จากการสร้างเขือ่ น
เพื่อป้ องกันโคลนถล่มบริเ วณภูเขาไฟในแถวนัน้ การที่น้ าในบ่อมีสฟี ้ าสดกว่าบ่อน้ าทัวไปๆ
่
ก็เป็ นเพราะ

อลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟที่อยู่ในน้ าได้สะท้อนกับแสงแดดที่ส่องลงมา ซึ่งคาว่า “Aoiike” ในภาษาญีป่ ่ นุ นัน้ แปลเป็ นไทยได้วา่ “บ่อน้าสีฟ้า” นันเอง
่

คา่
พักที่

ท่านช้อปปิ้ งยังห้างสรรพสินค้า ห้างอิ ออน มอลล์ อะซาฮิ กาว่า ให้ท่านได้ซอ้ื ของฝากมากมายหลากหลาย
ชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง
100 เยนเท่านัน้
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ROUTE INN GRAND ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครือ่ งแก้ว – ร้านกาแฟฮัลโหล
คิตตี้ – ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท
(B/L/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้ อยูบ่ นทีล่ าดต่าของ
ภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มชี ่อื เสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5
กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นร้านอาหารเรียงรายอยู่
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึน้ จากการถมทะเล เพื่อใช้สาหรับเป็ น
เส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ทโ่ี กดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึง่ หนึ่งเพื่อทาถนนหลวง
สาย 17 แล้วเหลืออีครึง่ หนึ่งไว้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้า
กว้างประมาณ 2 เมตร

เที่ยง

จากนัน้ นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึง่ มีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ
สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทัง้ ยังสามารถเลือกคิดแบบทากล่องดนตรีในสไตล์
ของ ตัวเองขึน้ มาเป็ นทีร่ ะลึกหรือเป็ นของฝากให้คนรักได้อกี ด้วย
นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาให้เครื่องแก้วทีอ่ อกมามี
รูปแบบและสีทแ่ี ตกต่างกัน
เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิ ตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ทา่ น
ได้เลือกซือ้ สินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ บุฟเฟ่ ต์ชาบู+บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสาอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ี ร้านค้าปลอดภาษี DUTY
FREE อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บา้ นอิ ชิยะซึง่ เป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของ
ญีป่ ่ นุ ท่านสามารถเลือกซือ้ ช็อกโกแลตต่างๆและทีพ่ ลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(ShIroi
Koibito) ซึง่ เป็ นช็อกโกแลตทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ดุ ของทีน่ ่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับบรรยากาศโดยรอบ
ทีต่ กแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยโุ รป นอกจากนี้ทา่ นจะได้เลือกซือ้ ช็อคโกแลตทีห่ าซือ้ ทีไ่ หนไม่ได้
และท่านก็ยงั จะได้ชมประวัตคิ วามเป็ นมาของโรงงาน

คา่
พักที่

จากนัน้ นาท่านสู่ มิ ตชุย เอาท์เล็ท เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มพี น้ื ที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิ ค้าแบ
รนด์ต่างๆ จาหน่ ายเสือ้ ผ้าผูห้ ญิง ผูช้ าย เด็ก กระเป๋ า รองเท้า และมีรา้ นอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่าน
เลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
SMILE HOTEL PREMIER / APA RESORT , SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระท่ องเที่ ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยมีหวั หน้าทัวร์คอยให้คาแนะนาก่อนการเดินทาง ทัง้ นี้ ทานควร
เตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางมาเบือ้ งต้นก่อน เพื่อไม่ให้เป็ นการเสียเวลาการเดินทางท่องเทีย่ วของ
ท่านเอง
- ทาเนี ยบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริม่ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็ น
อาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาทีใ่ ช้อฐิ มากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็ นอิฐทีท่ ามาจากหมู่บา้ นซิโรอิชแิ ละโทโยชิรา่
ตึกนี้ผา่ นการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความงดงามทีเ่ ห็นนัน้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูก
ไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ ยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่แี ห่ง จึงได้รบั การขึน้
ทะเบียนให้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมสาคัญของชาติเมือ่ ปี พ.ศ. 2512

(B/-/-)

- หอนาฬิ กาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็ นหอนาฬิกาทีเ่ ก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ทส่ี าคัญ
ของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่
ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตัง้ แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอก
เวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ท่อี ยู่คู่กบั เมืองซัปโปโรมานานจึงได้รบั การขึน้ ทะเบียน ให้เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่งของญีป่ ่ นุ
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR Tower) เป็ นตึกทีส่ งู ทีส่ ุดในซัปโปโร ตัง้ อยู่ตดิ กับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็ น
ทัง้ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จาหน่ ายกล้องดิจติ อล ,
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าและอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ , ร้ า น100 เยน , ร้ า น UNIQLO ขายเสื้ อ ผ้ า แฟชั น่ วั ย รุ่ น , ร้ า น
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่ งสาอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตัง้ อยูท่ ช่ี นั ้ 38 เรียกว่า T38
(Tower Three Eight) ทีร่ ะดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงาม
ทัง้ กลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ตงั ้ อยูก่ ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่ม
ตึก ย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างทีจ่ ุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตกึ ESTA ซึง่ ทีช่ นั ้ 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึง่ มีอยู่
ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิ น่ (ไม่รวมตั ๋วขึน้ จุดชมวิวราคาประมาณ
700-1000 เยน)
- ตลาดปลานิ โจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้าง
ขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รจู้ กั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลทีจ่ บั ได้
ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทงั ้ สิน้ ซึง่ จะมีความสดมากเหมือนไปเดินซือ้ ที่ ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วน
ใหญ่จะมีทงั ้ นักท่องเทีย่ วในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ทีน่ ่ียงั ขึน้
ชื่อเรือ่ ง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน
- ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ตัง้ อยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดนิ ซูซูกโิ นะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถดั ลง
มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึง่ ถือเป็ นย่านทีค่ กึ คักและมีชวี ติ ชีวาทีส่ ุดของซัปโปโร
โดยเฉพาะในยามค่าคืนทีม่ กี ารเปิ ดไฟตามป้ ายไฟโฆษณาสีสนั ต่างๆ บนตึกทีต่ งั ้ อยูใ่ นย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้
ยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทัง้ ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ

สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกทีน่ ักท่องเทีย่ วจะนิยมมา ณ สถานที่
แห่งนี้
- ย่านเก่า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคามุงบัว
แดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตัง้ เรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตัง้ ขวางในแนว
ตะวันออก-ตะวันตกอยูร่ ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin

พักที่

อิ สระอาหารกลางวัน และ คา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
SMILE HOTEL PREMIER / APA RESORT , SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

เช้า
09.55

บริ การอาหารเช้า แบบ SET BOX
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X
เทีย่ วบินที่ XJ621 ไม่มีบริ การอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ
ประทับใจ
******************************************************************

15.10

(B/-/-)

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครือ่ งบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจ้าหน้ าของบริษทั ทุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง
ให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี )
อัตราท่านละ
12 ปี )
อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
เดินทาง เดือนมิถนุ ายน 62

พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
เพิ่ม เครื่องบิน
อัตรา
อัตรา
ห้องละ ท่านละ

05 – 09 มิถน
ุ ายน 62

23,999

23,999

23,999

6,000

13,900

12 – 16 มิถน
ุ ายน 62

24,999

24,999

24,999

6,000

13,900

19 – 23 มิถน
ุ ายน 62

24,999

24,999

24,999

6,000

13,900

26 – 30 มิถน
ุ ายน 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

10 – 14 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 สงิ หาคม 62

26,999

26,999

26,999

6,000

13,900

14 – 18 สงิ หาคม 62

26,999

26,999

26,999

6,000

13,900

21 – 25 สงิ หาคม 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

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ
(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครือ่ งบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครัง้ **
** บริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด
เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้ าหนักไม่เกิ น 7
ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
**
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ น
สาคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่า
นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการ
บิน และ รุข่ องเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ าระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์สว่ นใดส่วนหนึ่งให้ทา่ นได้ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออ
นออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่
ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้ง ให้ท่า นทราบล่ ว งหน้ า เพื่อ วางแผนการเดิน ทางใหม่อีก ครัง้ ทัง้ นี้ ก่ อ นคอนเฟิ ร์ม ลางาน กรุณ าติด ต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
กรณีทท่ี า่ นต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครือ่ งบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง
ได้ เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้อง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ข อ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
กรณีทท่ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณี
ทีท่ า่ นเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ทา่ นอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
การให้ทิปถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิสาหรับนักท่องเที่ย วที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวัง
สินน้ าใจเล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความ
เหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือ่ นไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี า่ นชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ
ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษทั เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง
เอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หาก
ออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทัง้ หมด ซึ่ง โดยส่ว นใหญ่ ต ั ๋วเครื่อ งบิน แบบกรุ๊ ป จะออกก่ อ นออกเดิน ทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ก ับ
กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ดุ ให้ทา่ นได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ดุ

- ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีท่ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ า่ นต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษั ทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้
แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

