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“CTS01 HOKKAIDO สงกรานต ์” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
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บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

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

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  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมเีจ้าหน้าที่ของ
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.55  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ620 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิโดยมน้ํีาหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึ้น
เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม 
จําเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ** 
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วนัท่ี 2 สนามบินชิโตเซ่– เมืองโนโบริเบทสึ – หบุเขานรกจิโกคดุานิ –  กระเช้าอสุซุงั – สวนหมีภเูขาไฟโชวะ
ชินซนั - จดุชมวิวไซโระ                                                                                                              (-/L/D) 

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

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้   

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ , ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรูปร่างแปลกตา

มากมาย   

 จากนัน้นําท่านชม หบุเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกดิจากภูเขาไฟซึ่งยงัไม่ดบัจงึก่อให้เกดิน้ําพุร้อน

และบ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่ช ัว่กลัป์ น้ํารอ้นในลําธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่

ธาตุกํามะถนัซึ่งเป็นแหล่งตน้น้ําของยา่นบ่อน้ํารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเหน็ควนัจากน้ําพุรอ้นพุ่งขึน้มาตลอดเวลา 

ใหท้่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านนัง่กระเช้าอสุซุงั (Usuzan Ropeway) สู่ ภูเขาไฟอุส ึ(Mt. Usuzan) (ขอสงวนไม่ขึน้ในกรณีที่อากาศ

ไม่เอือ้อํานวย) ชมภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่มอีายุน้อยทีสุ่ดในประเทศ
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ญี่ปุน่ เกดิขึน้จากการเกดิแผน่ดนิไหวและก่อตวัขึน้บนพืน้ทีร่าบทุ่งขา้วสาล ีสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-

1945 สมยัจกัรรพรรดโิชวะ ปจัจุบนัยงัคงมคีวนักํามะถนัลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกล้กบัภูเขาไฟอุสุ 

ปจัจุบนัอยู่ในความดูแลของรฐับาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ ใหท้่านชมและบนัทกึภาพเป็น

ทีร่ะลกึ 

 
 นําท่านเขา้ชม สวนหมีภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพนัธุ์หมีสี

น้ําตาล นกัท่องเทีย่วสามารถเยี่ยมชมลูกหมสีน้ํีาตาลได้อย่างใกล้ชดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเตม็วยัที่ไม่ดุ

รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนกัท่องเทีย่ว เป็นภาพที่น่ารกัน่าเอน็ดูทเีดยีว หากใครต้องการใกล้ชดิกว่านี้ก็

สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึ่งจะมองเหน็หมีสน้ํีาตาลเดนิผ่านไปมา และได้ยนิเสยีง

และกลิน่ของหมผีา่นรูระบายอากาศเลก็ๆ นอกจากนี้ยงัยงัขายขนมปงั และแอปเป้ิล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อน

อาหารหมอีกีดว้ย 

 นําท่านเดนิทางสู่ หอชมวิวไซโระ(Toya Sairo Observatory) จากหอชมววิ สามารถมองเหน็ทศันียภาพของ

ทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอุสุ เขาโชวะชนิซงั ย่านโทยะโกะออนเซ็น และปากปล่องภูเขาไฟนิ

ชยิามะนอกจากนี้ยงัสามารถมองเหน็เขาโยเทย์ซึ่งได้รบัการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศ

ตะวนัตก รวมถงึเขารุซุตสชึริเิบต็ส ึเทอืกเขานิเซโกะ เขาคอมบุ และภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆ ได้อกีดว้ย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
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พกัท่ี         TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 3 บ่อน้ําพใุนสวน ฟกิูดาชิ – ลานสกี Kiroro ski – คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  - พิพิธภณัฑ์
เครื่องแก้ว  - อิออน มอลล ์ อะซาฮิยาม่า                                                                                   (B/L/-) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นําท่านชม บ่อน้ําพใุนสวน(Fukidashi Park) สวนธารณะแห่งนี้ ตัง้อยู่ในเมอืงเคยีวโกคุ ได้รบัความนิยม

อย่างมากจากนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวต่างชาต ิและคนญี่ปุน่ ภายในสวนร่มรื่น แวดล้อมด้วยแมกไม้สเีขยีวตดักบั

ลําธาร เป็นจุดถ่ายภาพธรรมชาตทิีง่ดงาม บ่อน้ําพุ ในสวนคอืจุดสรา้งชื่อเสยีงแก่สวนฟูกดิาช ิเนื่องจากได้รบั

เลอืกจาก กระทรวงสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นหนึ่งในร้อยน้ําทีบ่รสิุทธิใ์นญี่ปุน่ น้ําเกดิจากการสัง่สมของน้ําฝนและหมิะ

ทีไ่หลอยู่บน ภูเขา โยเทอ ิอย่างยาวนาน อุดมไปดว้ยแร่ธาตุ นกัท่องเทีย่วนิยมเตรยีมขวดเกบ็น้ํากบัไปดื่ม 

จากนัน้เดินทางสู่ Kiroro Resort ตัง้อยู่ที่ Tokiwa, Akaigawa Hokkaido เป็นสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่  

ประกอบด้วย 2 โรงแรมให้เลือกพกั คือ Sheraton Hokkaido Kiroro Resort (เมื่อก่อนคือโรงแรมชื่อ 

Mountain Hotel) โรงแรมนี้จะอยู่บรเิวณลานสกเีลย และ Tribute Portfolio Hotel (เดมิชื่อ Hotel Piano) ซึ่ง

เราจะอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้   ที่เลือกเพราะ มีร้านอาหารเยอะกว่า พร้อมมีกิจกรรมสําหรับครอบครัวที่

นอกเหนือจากสก ีและ มทีีเ่ล่นในร่มสําหรบัเดก็ ค่อนขา้งสะดวกสําหรบัทุกคนในครอบครวั โดยทัง้สองโรงแรม 

จะมรีถบสัของคอยรบัส่งฟรตีลอดทัง้วนั (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นและชดุสวมใส่) 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเดนิทางสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ทีค่วบคู่ไปกบัความเก่าแกแ่ละความสําคญัทางประวตัศิาสตร ์แวะ

ชม คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่

ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิค้าใน

ตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิ

คลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม 

จากนัน้นําท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซึ่งมอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรูปแบบต่างๆ     
สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปจัจุบนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรใีนสไตล์
ของ ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย  
นําท่านชม พิพิธภณัฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึทําให้เครื่องแก้วที่ออกมาม ี   
รูปแบบและสทีีแ่ตกต่างกนั 
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 นําท่านช้อปป้ิงยังห้างสรรพสินค้า ห้างอิออน มอลล์ อะซาฮิกาว่า  ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมาย

หลากหลายชนิด อาทเิชน่ ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพเิศษสุดกบัรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในร้าน

ราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้ 

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี ROUTE INN GRAND ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 4 บิเอะ – บ่อน้ําสีฟ้า– น้ําตกชิโรฮิเงะ– สวนสาธารณะโอโดริ– หอนาฬิกาเก่า– ทาํเนียบรฐับาลเก่า –ย่าน
ทะนุกิโคจิ   พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ป ู3 ชนิด                                   (B/L/D) 

 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ(Biei) นับว่าเป็นเมืองขนาดเลก็ๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ที่เล็กแค่ขนาดแต่

คุณภาพโดยเมอืงแห่งนี้มภูีมทิศัน์ทางธรรมชาตทิี่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ ด้วย

ความทีเ่ป็นเมอืงขนาดเลก็การคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทยีบเท่าเมอืงใหญ่ๆแต่กถ็อืว่ามคีรบครนัทุกสิง่แบบ

มาตรฐาน 
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จากนัน้นําท่าน บ่อน้ําสีฟ้า ตัง้อยู่ในเมอืงบเิอะ  ของจงัหวดัฮอกไกโด  เป็นบ่อน้ําที่ถูกกกัไวจ้ากการสร้าง

เขือ่นเพื่อป้องกนัโคลนถล่มบรเิวณภูเขาไฟในแถวนัน้ การทีน้ํ่าในบ่อมสีฟ้ีาสดกว่าบ่อน้ําทัว่ไปๆ กเ็ป็นเพราะ

อลูมเินียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟที่อยู่ในน้ําได้สะท้อนกบัแสงแดดที่ส่องลงมา ซึ่งคําว่า “Aoi-

ike” ในภาษาญี่ปุน่นัน้แปลเป็นไทยไดว้า่ “บ่อน้ําสฟ้ีา” นัน่เอง 

 
จากนัน้นําท่าน น้ําตกชิโรฮิเงะ(Shirohige) ตัง้อยู่ที่เมอืงบเิอะ (Biei)ในฮอกไกโด(Hokkaido) ที่นี่ไม่ได้สวย

แบบไก่กานะคะเพราะถงึกบัตดิ 1 ใน 5 ของน้ําตกทีส่วยทีสุ่ดบนเกาะฮอกไกโดเชยีวล่ะค่ะ เรยีกไดว้า่ถา้พูดถงึ

น้ําตกในฮอกไกโดต้องมชีื่อน้ําตกชโิรฮเิงะตดิอยู่ในใจของใครหลายคนแน่ๆ ยิง่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี่ที่นี่จะสวย

โฮกมากๆ คดิดูวา่ตวัน้ําตกลอ้มรอบด้วยใบไมแ้ดงหลากเฉดมนัจะสวยบาดตาขนาดไหน โดยน้ําตกแห่งนี้นัน้มี

ความสูงประมาณ 30 เมตร สิง่ทีเ่ป็นไฮไลทข์องทีน่ี่กจ็ะเป็นน้ําทีไ่หลลงมานัน้เป็นน้ําบาดาลที่ออกมาจากรอย

แตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น้ําบิเอะ นอกจากนัน้ยงัมีมีความโดดเด่นของสีของแม่น้ําที่เป็นสีฟ้าอมเขยีว 

เกดิขึน้จากแร่โคบอลตน์ัน่เอง 

 กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําท่านพกัผ่อนหย่อนใจกนัต่อที่ สวนสาธารณะโอโดริ(Odori Park) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร 

แบบวา่ถา้มาถงึบรเิวณกลางเมอืงแลว้เหน็แน่ๆเพราะมนัโดดเด่นมากๆเลยล่ะค่ะ ซึ่งแยกเมอืงออกเป็นสองฝ ัง่ 

คอืทางทศิเหนือและทศิใต ้มทีีจ่อดรถกวา้งประมาณกโิลมตรครึง่ กนิพืน้ทีถ่งึ 12 บลอ็กของเมอืงนี้ทเีดยีวนะคะ 
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สวนแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขยีวขจีและดอกไม้

หลากหลายสายพนัธุ์ ยิง่ในช่วงฤดูหนาวนี่เรยีกว่าสําคญัมากๆ เพราะจะเป็นสถานที่หลกัในการจดัเทศกาล

หมิะซปัโปโรนัน่เอง 

ใหท้่านผา่นชม หอนาฬิกาเก่า ซึ่งมคีวามเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ที่สําคญัของเมอืงซปัโปโรอกี

แห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริม่เดมิทใีชเ้ป็นที่ฝึกงานของวทิยาลยัการเกษตรฮอกไกโด ก่อน

จะเปลี่ยนเป็นมหาวทิยาลยัฮอกไกโดในปจัจุบนั แล้วสร้างหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลามาตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2424 จนถงึปจัจุบนักย็งับอกเวลาไดอ้ย่างเทีย่งตรง ดว้ยความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานาน จงึไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ําคญัอกีแห่งหนึ่งของชาติ 

นําท่านชม ทาํเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาทีส่รา้งดว้ยอฐิสแีดงทัง้หลงั โดยลอกแบบ

มาจากอาคารทําเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิจํานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตกึ

แดงหลงันี้ใชเ้ป็นที่ทําการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต้่อเนื่องยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนที่จะ

ย้ายไปที่ทําการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชัน้ซึ่งตัง้อยู่ด้านหลงัตึกแดงหลงันี้ ตวัอาคารที่เห็นใน

ปจัจุบนัที่ยงังดงามอยู่นัน้ได้รบัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความ

สวยงามของสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตกที่เหลอือยู่เพยีงไม่กี่แห่ง อาคารหลงันี้จงึได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็น

สมบตัทิางวฒันธรรมสําคญัของชาตเิมื่อปี พ.ศ. 2512 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู้ ย่านทะนุกิโคจิ(Tanuki Koji) เป็นย่านชอ้ปป้ิง โดยสร้างหลงัคาคลุมยาวตามแนว
ถนน ยาว 1 กโิลเมตร(ประมาณ 7-8 บลอ็ก) จนถงึแม่น้ํา Sosei สองขา้งทางเตม็ไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน 
ขายของที่ระลกึ ขนม ของเล่น เครื่องสําอาง ชอ็คโกแลต เสื้อผา้ ขา้วของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้
เลอืกรบัประทานมากมายย่านนี้เป็นตลาดเก่าแก่มากกวา่ 100 ปี ตัง้แต่ 1873 ปจัจุบนัมกีารจดัเทศกาลต่างๆ 
เชน่ เทศกาลทะนุก ิในฤดูรอ้น(กรกฎาคม-สงิหาคม) กจ็ะประดบัประดาไปดว้ยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม     
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คํา่       รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างป ู3 ชนิด ปซููไว ปขูน ปทูาราบะ  

พกัท่ี SMILE HOTEL PREMIER SAPPORO หรือเทียบเท่า 

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

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

X เทีย่วบนิที ่XJ621 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
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 ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง  

15.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความ

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 ผู้ใหญ่  
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 

วนัเทศกาลสงกรานต ์2562 
11 – 15 เมษายน 2562 39,999 39,999 39,999 8,500 24,900 

12 – 16 เมษายน 2562 41,999 41,999 41,999 8,500 24,900 

13 – 17 เมษายน 2562 39,999 39,999 39,999 8,500 24,900 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  CT501  HOKKAIDO SONGKRAN 5D3N APR19-XJ-W65 

** 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 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษ ี 

สนามบนิและค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 

เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 

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

** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
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 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั 

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้า เป็น

สําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

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

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

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 และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
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ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่ร ับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 

สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออ

นออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
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 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

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 หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผู้

เดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
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 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิสําหรบันักท่องเที่ยวที่ เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวงั

สนิน้ําใจเลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เลก็ๆน้อยๆ ตามความ

เหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ทําการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
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(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้ น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอื เดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างอิง และ 

ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บรษิทัเร็วที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงได้ไม่มคี่าใชจ้่าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรยีบร้อยแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึ้นอยู่ก ับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

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

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบริษทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีิทธิในการให้คําสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  
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- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี

แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


