HOKKAIDO WINTER SKI (5D3N)
“CTS07 XW HOKKAIDO คึกคัก ครุ คริ”
สายการบิน NOK SCOOT (XW)

บินด้ วยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) : ขึน, เครื/องที/สนามบินดอนเมือง (DMK)

XW146
XW145

DMK(กรุ งเทพ) – CTS(ซิ โตเสะ)
CTS(ซิ โตเสะ) - DMK(กรุ งเทพ)

04.00-12.15
14.55-20.35

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนํ0าหนักไม่เกิน 34 ก.ก. (5 ชิ0น) และ ถือขึ0นเครื> องบินได้น0 าํ หนักไม่เกิน A ก.ก. **

DAY 1
กรุ งเทพฯ
23.59

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่า งประเทศ อาคาร @ ชั, น 3
เคาน์ เตอร์ เช็ คอิน หมายเลข 5-6 สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที>ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั0นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาํ แนะนําเพื>อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

DAY 2
สนามบินชิโตเสะ – สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า
04.00

12.15

นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี/ปุ่น โดยสายการบิน NOK SCOOT เที>ยวบินที>
XW146
** ไม่มีบริ การอาหารและเครื> องดื>มบนเครื> องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ A ชัว> โมง**
ข้อควรทราบ : ประเทศญี>ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นาํ อาหารสด จําพวก เนื0 อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมี
โทษปรับและจับ ทั0งนี0ข0 ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที>ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
เดิ นทางถึ ง สนามบินชิ โตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ> นเร็ วกว่าไทย 3 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว

นําท่ านเดินทางสู่ เมือง Asahikawa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

ASAHIYAMA ZOO สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า ซึ> งได้รับความนิยมมากที>สุดในญี>ปุ่น ซึ> งในแต่ละปี จะมีผเู้ ข้าชมความน่ารัก
ของสัตว์ต่างๆ ที>ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที>ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทว>ั ๆ ไปถึงกว่าปี ละ S ล้าน00คนจากทัว> โลก โดย

สวนสัตว์แห่ งนี0 ได้มีแนวความคิดที>วา่ สัตว์ต่างๆ ควรที>จะอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที>ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของ
สัตว์น0 นั ๆ จึงทําให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชี วิตความเป็ นอยูท่ ี>แท้จริ งของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั0วโลก
นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงั อุตงั แสนรู ้

คํ/า

บริการอาหารคํ/า ณ ภัตตาคาร

พักที/

ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเท่ า

DAY 3
ลานสกี Shikisai no–คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื/องแก้ ว – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี –
ดิวตีฟ
, รี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุ ย เอาท์ เล็ท - นั/งชิงช้ าสวรรค์ ชมวิวเมืองซัปโปโร
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ(Biei) นับว่าเป็ นเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ที>เล็กแค่ขนาดแต่คุณภาพโดย
เมืองแห่ งนี0 มีภูมิทศั น์ทางธรรมชาติที>งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ด้วยความที>เป็ นเมืองขนาด
เล็กการคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่ก็ถือว่ามีครบครันทุกสิ> งแบบมาตรฐาน

SHIKISAI NO SNOW LAND

เทีย/ ง

ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า ที>รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศ

ทุกวัย หรื ออิสระกับการถ่ายรู ป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี)
กิ จกรรม และค่าใช้จ่ายคร่ าวๆ Snowmobile: เริ> มต้น 54,444 เยนต่อคน / Snow Raft: 1,444 เยนต่อคน Banana Boat:
1,444 เยนต่อคน Sled: h44 เยนต่อคน Tube: h44 เยนต่อคน
เพือ/ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

OTARU

OTARU นําท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุ เป็ นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่ วนของเมืองตั0งอยูบ่ นที>ลาดตํ>าของภูเขา
เท็งงุ ซึ> งเป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที>มีชื>อเสี ยง คลองโอตารุ หรื อ โอตารุ อุนงะ มีความยาว 5.h กิโลเมตร ถือเป็ น
สัญลักษณ์ ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริ เวณโดยรอบปรับปรุ งเป็ นร้ านอาหารเรี ยงรายอยู่ บรรยากาศสุ ดแสนโร
แมนติก คลองแห่งนี0สร้างเมื>อปี 5l3S โดยสร้างขึ0นจากการถมทะเล เพื>อใช้สาํ หรับเป็ นเส้นทางการขนถ่ายสิ นค้ามาเก็บ
ไว้ที>โกดัง แต่ภายหลังได้เลิ กใช้และมี การถมคลองครึ> งหนึ> งเพื> อทําถนนหลวงสาย 5A แล้วเหลื ออี ครึ> งหนึ> งไว้เ ป็ น
สถานที>ท่องเที>ยว มีการสร้างถนนเรี ยบคลองด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 3 เมตร
นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ เครื/องแก้ ว โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้เครื> องแก้วที>ออกมามีรูปแบบ
และสี ที>แตกต่างกัน จากนั0นนําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึ> งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ใน
รู ปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที>ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทั0งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากล่องดนตรี ใน
สไตล์ของตัวเองขึ0นมาเป็ นที>ระลึกหรื อเป็ นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY โรงงานช็อกโกแลต ทีห/ มู่บ้านอิชิยะ ซึ>งเป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที>
มีชื>อเสี ยงที>สุดของญี>ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื0 อช็อกโกแลตต่างๆและที>พลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสี ขาวแด่คนรัก
(Shiroi Koibito) ซึ> งเป็ นช็อกโกแลตที>ข0 ึนชื> อที>สุดของที>นี>เลยทีเดียว หรื อเดินถ่ายรู ปเป็ นที>ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบ
ที>ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยโุ รป นอกจากนี0 ท่านจะได้เลือกซื0 อช็อคโกแลตที>หาซื0 อที>ไหนไม่ได้ และท่าน
ก็ยงั จะได้ชมประวัติความเป็ นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเข้าส่ วนการผลิต)
พิเศษ พาท่านเยี>ยมชม ร้ านค้าของสโมสร Consadole Sapporo ต้นสังกัดของ เมสซี> เจ ชนาธิ ป สรงกระสิ นธ์ นักเตะ
ขวัญใจมหาชนชาวไทย
จากนั0นนําท่านช้อปปิ0 งสิ นค้าเครื> องสําอางค์ อาหารเสริ ม เครื> องประดับคุ ณภาพดี ที> ร้ านค้ าปลอดภาษี DUTY FREE
อิสระให้ท่านช้อปปิ0 งตามอัธยาศัย

MITSUI OUTLET

มิตชุ ย เอาท์ เล็ท เป็ นแหล่งช้อปปิ0 งที>มีพ0ืนที>ขนาดใหญ่แห่ งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์

ต่างๆ จําหน่ายเสื0 อผ้าผูห้ ญิง ผูช้ าย เด็ก กระเป๋ า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซื0 อสิ นค้า
ตามอัธยาศัย

NORIA FERRIS WHEEL ชิงช้ าสวรรค์ ยกั ษ์

ตั0งอยูบ่ นชั0น 7 ของห้างสรรพสิ นค้า Norbesa ภายในเมืองซัปโปโร

(Sapporo) ที>นี>ถือได้วา่ เป็ นอีกหนึ>งจุดชมวิวที>สวยที>สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะอย่างยิง> วิวทิวทัศน์ของเมืองยามคํ>า
คืนนี> หากอยากชมแล้วต้องมาที>นี>ให้ได้ โดยชิ งช้ายักษ์แห่ งนี0 จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 45.5 เมตร ความสู งรวมอาคาร 78

เมตร มีกระเช้านัง> ทั0งหมด 32 ตัว วนแต่ละรอบใช้เวลา 10 นาที สามารถเห็นวิวตัวเมืองซัปโปโรที>สวยงามทั0งหมด ตอน
กลางคืนตัวชิงช้าเองก็จะมีการประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสี สัน บอกเลยว่าถ่ายรู ปนี>ท0 งั สวยและอินดี0แบบสุ ดๆ

** ในช่ วงเทศกาลหิมะ เฉพาะพีเรียดวันที/ jk-jl / jn-@@ กุมภาพันธ์ okpq ขอเปลีย/ นจากชิ งช้ าสวรรค์ เป็ นพาทุกท่ าน
เดินเที/ยวงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL ทีส/ วนโอโดริแทน**

คํ/า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ชาบู+บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ อมิ/ ไม่ อ,น
ั

พักที/

TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่ า

DAY 4
อุทยานโมอาย – พระใหญ่ อะตามะ ไดบุตสึ – ทําเนียบรัฐบาลหลังเก่ า – หอนาฬิ กาซัป
โปโร – JR TOWER - ช้ อปปิ, งถนนทานุโคจิ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ อุทยานโมอาย

MOAI STATUE จากนั0นนําท่านชม อุทยานโมอาย ที>ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื>อดังของโลก ก่อสร้างตั0งแต่
ค.ศ. 5l~3 ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียปิ ต์ ออกแบบรู ปร่ างตั0งให้อยูใ่ นภูเขาของดอกลาเวนเดอร์
พระพุทธรู ปเป็ นแนวคิดโครงสร้างจากการเรี ยงลําดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีชื>อว่า อะตามะ ไดบุตสึ เปิ ดให้เข้าชม
อย่างเป็ น ทางการ เมื>อวันที> 5A ก.ค. 3hhl ที>ผา่ นมา

อุทยานโมอาย มีพ0ืนที>ประมาณ h€4,444 ตารางเมตร มี €4,444 กลุ่มของที>บรรจุอฐั ิและรองรับได้ A4,444 กลุ่ม (ชาว
ญี>ปุ่นไม่มีการฝังศพ ใช้การเผา และจะซื0 อที>ดินใว้เก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั0งตระกูลรวมไว้) โมอายแห่งญี>ปุ่น เป็ นชื> อที>ผคู ้ น
เรี ยกขาน เป็ นหนึ>งในสุ สานที>ใหญ่ที>สุดในฮอกไกโด (ทางสถานที>เก็บค่าบริ จาคเพื>อใช้ทาํ นุบาํ รุ งสถานที> S44 เยน โดย
สมาชิกบริ จาคด้วยตัวเองหน้าทางเข้า)

นําท่านสู่ ทําเนี ยบรั ฐบาลเก่ าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ> มก่อสร้ างเมื> อปี พ.ศ.
3€5‚ เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็ อคอเมริ กาที>ใช้อิฐมากกว่า 3.h ล้านก้อนเป็ นอิฐที>ทาํ มาจากหมู่บา้ นซิ โรอิชิและโทโยชิ ร่า

ตึกนี0 ผา่ นการใช้งาน มายาวนานกว่า ~4 ปี แต่ความงดงามที>เห็นนั0นได้รับการบูรณะซ่ อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้
เมื> อปี พ.ศ. 3€h€ แต่ด้วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที> หลงเหลื ออยู่ไม่กี>แห่ ง จึ งได้รับการขึ0 นทะเบี ยนให้เป็ น
สมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื>อปี พ.ศ. 3h53
ผ่านชม หอนาฬิ กาซั ปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็ นหอนาฬิ กาที>เก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ ที>
สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่ งหนึ> ง สร้างตั0งแต่ปี พ.ศ. 3€35 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้
ปรับเปลี>ยนสร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั0งแต่ พ.ศ.3€3€ จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้อยู่ และ
ด้วยความเก่าแก่ที>อยูค่ ู่กบั เมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ0นทะเบียน ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที>สําคัญอีกแห่ ง
หนึ>งของญี>ปุ่น

นําท่านถ่ายรู ป อาคารเจอาร์ ทาวเวอร์

(JR Tower) เป็ นตึกที>สูงที>สุดในซัปโปโร ตั0งอยูต่ ิดกับสถานีเจอาร์ ซัป

โปโร เป็ นทั0งห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล ,
เครื> องใช้ไ ฟฟ้ าและอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ , ร้ า น100 เยน , ร้ า น UNIQLO ขายเสื0 อผ้า แฟชั>น วัย รุ่ น , ร้ า น MATSUMOTO
KIYOSHI ขายยาและเครื> องสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั0งอยู่ที>ช0 ัน 38 เรี ยกว่า T38 (Tower Three Eight) ที>
ระดับความสู ง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนื อเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั0งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะ
ยามคํ>าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ ต0 งั อยูก่ ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซู ซูกิโนะ ส่ องสว่างที>จุดกลาง
เมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ> งที>ช0 นั 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ> งมีอยูป่ ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิ มอร่ อยไม่แพ้ตรอก
ราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัวŠ ขึ0น จุดชมวิวราคาประมาณ (A44-5444 เยน)

ช้อปปิ0 ง ย่ านเก่ า ทานุ กโิ คจิ (Tanukikoji Old Town) เป็ นแหล่งช้อปปิ0 งอาเขตบนถนนคนเดินที> มีหลังคามุง
บังแดดบังฝนและหิ มะ มีความยาว A บล็อกถนน มีร้านค้าตั0งเรี ยงรายอยู่กว่า 344 ร้ านค้าตั0งขวางในแนวตะวันออกตะวันตกอยูร่ ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin
อิสระอาหารกลางวัน และ คํ/าเพือ/ สะดวกแก่ การเดินทางท่ องเทีย/ ว

พักที/

TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่ า

DAY5
ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – สนามบินชิโตเสะ - กรุ งเทพ ฯ (ดอนเมือง)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ. ห้ องอาหารของโรงแรม

HOKKAIDO SHRINE เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื>อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี>ยนเพื>อให้สมกับความยิ>งใหญ่ของ
เกาะฮอกไกโด ศาลเจ้า ชิ น โตนี0 คอยปกปั ก ษ์ รั ก ษา ให้ ช นชาวเกาะฮอกไกโดมี ค วามสงบสุ ขถึ ง แม้จ ะไม่ ไ ด้ มี
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเก่าแก่ นบั พันปี ดังเช่ นภูมิภาคคันโต แต่ที>นี>ก็เป็ นที>สาหรั บให้คนท้องถิ> นได้กราบไหว้สิ>ง
ศักดิŒสิทธิŒ ที>อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี0 เพื>อเป็ นขวัญและกําลังใจสื บไป

เทีย/ ง
14.55
20.35

จากนั0นนําท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า~4 ร้าน เรี ยงรายตลอดบล็อก เป็ นหนึ> งใน
ตลาดที> ใหญ่ที>สุดของเมื อง ร้ านค้าต่างๆจําหน่ ายอาหารทะเลเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน
ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื>นๆในท้องถิ>น เช่น ข้าวโพด แตงโม และ มันฝรั>งตามฤดูกาล อาหารท้องถิ>นที>ข0 ึนชื>อ
คือ อาหารทะเลสดๆเสิ ร์ฟพร้อมข้าว เรี ยกว่า donburi
เพือ/ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
หลังจากนั0นเดินทางเข้าสู่ สนามบินนานาชาติชิโตเสะ
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที>ยวบินที> XW145
** ไม่มีบริ การอาหารและเครื> องดื>มบนเครื> องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ A ชัว> โมง
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ/ ําเป็ นต้ องออกตั…วภายใน (ตัว… เครื/องบิน , ตั…วรถทัวร์ , ตั…วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษทั ทุกครั,งก่ อนทําการออกตั…วเนื/องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย/ นไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ท,งั นีเ, พือ/ ประโยชน์ ของ
ตัวท่ านเอง **

กําหนดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ ห้ องละ
@ เด็ก o ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดีย/ ว ไม่ ใช้ ตวั…
o-q ท่ าน
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
เพิม/
เครื/องบิน
อัตราท่ านละ (เด็กอายุไม่ เกิน@o ปี )

อัตราเด็ก ท่ านละ (เด็กอายุไม่ เกิน อัตรา ห้ อง อัตรา
@o ปี )
ละ
ท่ านละ
อัตราเด็ก ท่ านละ
วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562
04 – 08 ธ ันวาคม 62

27,999

27,999

27,999

7,500

15,900

06 – 10 ธ ันวาคม 62

27,999

27,999

27,999

7,500

15,900

11 – 15 ธ ันวาคม 62

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

13 – 17 ธ ันวาคม 62

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

18 – 22 ธ ันวาคม 62

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

20 – 24 ธ ันวาคม 62

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

25 – 29 ธ ันวาคม 62

29,999

29,999

29,999

7,500

15,900

27 – 31 ธ ันวาคม 62

37,999

37,999

37,999

7,500

15,900

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563
01 – 05 มกราคม 63

27,999

27,999

27,999

7,500

15,900

03 – 07 มกราคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

08 – 12 มกราคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

15,900

10 – 14 มกราคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

15 – 19 มกราคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

17 – 21 มกราคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

22 – 26 มกราคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

24 – 28 มกราคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

29 มค. – 02 กพ. 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

9,500

-

9,500

-

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563
05 – 09 กุมภาพ ันธ์ 63
เทศกาลนํา
! แข็ง
07 – 11 กุมภาพ ันธ์ 63
เทศกาลนํา
! แข็ง
12 – 16 กุมภาพ ันธ์ 63

32,999

32,999

32,999

32,999

32,999

32,999

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

14 – 18 กุมภาพ ันธ์ 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

19 – 23 กุมภาพ ันธ์ 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

21 – 25 กุมภาพ ันธ์ 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

26 กพ. – 01 มีนา. 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

28 กพ. – 03 มีนา. 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

วันเดินทางเดือนมีนาคม 2563
04 – 08 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

06 – 10 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

11 – 15 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

13 – 17 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

18 – 22 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

20 – 24 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

** อัตรานีย, งั ไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ/น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่ อ ทริป
ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง @ ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถึง o ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั,งนีท, ่ านสามารถให้
มากกว่ านีไ, ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี, ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ‡ในการเรียกเก็บก่ อน
เดินทางทุกท่ าน ทีส/ นามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง o ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มที น
ี/ ั/งบนเครื/องบิน)
** ท่ านทีถ/ ือหนังสื อเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์ เดินทางไป เพือ/ การท่ องเทีย/ ว ประเทศญี/ปุ่น ไม่ จําเป็ นต้ องยืน
/ ขอ
วีซ่า โดยสามารถพํานักได้ ไม่ เกิน 15 วัน ต่ อครั,ง **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ‡ อัตรานีเ, ฉพาะนักท่ องเทีย/ ว ทีถ/ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั,น กรณีถือหนังสื อเดินทาง
ต่ างประเทศ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ‡ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมเพิม/ จากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. หรือ (เป็ นเงินไทย
ประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่ าบริการนี, รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื> องบิน (ตัวŠ ) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั0นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี สนามบินและ
ค่าภาษีน0 าํ มันทุกแห่ ง กรณี ตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรื อ เปลี> ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที>ยวใด เที>ยวหนึ> ง กรุ ณาติดต่อ
เจ้าหน้าที>เป็ นกรณี พิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์ แบบ ไม่ใช่ตวัŠ เครื> องบิน ตามที>ตามที>ตารางอัตราค่าบริ การระบุ
ค่าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื> องบิน สายการบิน NOK SCOOT อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครื> องบิน โดยมีนํ,าหนักไม่ เกิน oj ก.ก. (@ ชิ,น) และ ถือขึน
, เครื/ องบินได้ นํ,าหนักไม่ เกิน n ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิ0 น
แต่ท0 งั นี0เจ้าหน้าที>จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื>อนไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

ค่ า โรงแรมที> พ กั ระดับ มาตรฐานตามรายการที> ระบุ (พัก 2-3 ท่ า น ต่ อ ห้อ ง) ในกรณี มี ง านเทรดแฟร์ การแข่ ง ขัน กี ฬ า
หรื อ กิจกรรมอื>นๆ ที>ทาํ ให้โรงแรมตามรายการที>ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการปรับเปลี>ยนโรงแรมที>พกั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที>ต่างๆ ตามรายการที>ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี0แจงแต่ละสถานที>ในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการที>ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการเปลี>ยนแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบี0 ยประกันอุ บตั ิ เหตุ ในการเดิ นทางท่องเที> ยวต่างประเทศ วงเงิ นประกันสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื> อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี, ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื> องดื>ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้องและ
ค่าพาหนะต่างๆ ที>ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ>น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 5 ท่าน
รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 3 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั0งนี0 ท่านสามารถให้มากกว่านี0 ได้ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี0 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการเรี ยกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที>สนามบิน ในวัน
เช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณี ที>กระเป๋ าสัมภาระที>มีน0 าํ หนักเกินกว่าที>สายการบินนั0นๆกําหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนี ยมการจองที>นงั> บนเครื> องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทําได้ ทั0งนี0 ข0 ึนอยูก่ บั สายการบิน และ
รุ่ ของเครื> องบินแต่ละไฟล์ทที>ใช้บิน ซึ> งอาจเปลี>ยนแปลงได้อยูท่ ี>สายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
× ค่าภาษีน0 าํ มัน ที>สายการบินเรี ยกเก็บเพิ>ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัวŠ เครื> องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิ>ม 7% และภาษีหกั ณ ที>จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั

เงื/อนไขการจอง และ การชําระเงิน
• กรุ ณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย S4 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ 15,000 บาท และตัดที>นงั> การจองภายใน 3 วัน
ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี0 กรุ ณาชําระเงินใน3วันถัดไป ก่อนเวลา 5‚.44 น. เท่านั0น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หาก
ยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที>กาํ หนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้า
มาใหม่ นัน
> หมายถึ งว่า กรณี ที>มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิŒ ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื> องจากทุกพีเรี ยด เรามีที>นั>ง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
• กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี>ยนชื> อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง A วัน ขอสงวนสิ ทธิŒ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี ที>
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื/อนไขการยกเลิก และ เปลีย/ นแปลงการเดินทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่ า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที>ชาํ ระแล้ว
** ยกเว้ น พีเรียดทีม/ ีวน
ั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกเดินทางไม่ น้อยกว่ า ‰k วัน ก่ อนเดินทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที>ชาํ ระแล้ว

• ยกเลิ กการเดิ นทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ไม่คืนเงิ นค่าบริ การที> ชาํ ระมาแล้วทั0งหมดทั0งนี0 ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที>ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที>ชาํ ระแล้วเนื> องในการเตรี ยมการจัดการนําเที>ยวให้แก่นกั ท่องเที>ยว เช่ น
การสํารองที>นง>ั ตัวŠ เครื> องบิน การจองที>พกั ฯลฯ
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ไม่รับผิดชอบ และ คื นค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ> งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั0งสิ0 น เช่ น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณี ตอ้ งการเปลี> ยนแปลงผูเ้ ดิ นทาง (เปลี> ยนชื> อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย A วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที>ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ> ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายที>เกิดขึ0นจริ งทั0งหมด ทั0งนี0 ข0 ึนอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที>เดิ นทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้วย
กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที>เป็ นกรณี พิเศษ
• กรณี ตอ้ งการเปลี>ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื>อนวันเดินทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนิ นการ
ต่างๆ ที>เกิดขึ0นจริ งสําหรับการดําเนินการจองครั0งแรก ตามจํานวนครั0งที>เปลี>ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั0งสิ0 น

เงื/อนไขสํ าคัญอืน/ ๆทีท/ ่ านควรทราบก่ อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีข0 ึนตํ>า อย่างน้อย S4 ท่าน หากตํ>ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้
หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที>จะชําระค่าบริ การเพิ>มเพื>อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที>จะประสานงาน เพื>อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื>อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื>นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื>อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั0ง ทั0งนี0 ก่อนคอนเฟิ ร์ มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที>เป็ นกรณี พิเศษทุก
ครั0งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี>ยนแปลงได้
• กรณี ที>ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัวŠ ภายในประเทศ เช่น ตัวŠ เครื> องบิน , ตัวŠ รถทัวร์ , ตัวŠ รถไฟ) กรุ ณาติดต่อสอบถาม
เพื>อยืนยันกับเจ้าหน้าที>ก่อนทุกครั0ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที>สามารถเลื>อนวันและเวลาเดิ นทางได้ เพราะมีบาง
กรณี ที>สายการบินอาจมีการปรับเปลี>ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั0งนี0 ข0 ึนอยูก่ บั ฤดูกาล สภาพ
ภู มิ ก าศ และ ตารางบิ น ของท่ า อากาศยานเป็ นสําคัญ เท่ านั0น สิ> ง สํา คัญ ท่ า นจํา เป็ นต้อ งมาถึ งสนามบิ น เพื>อ เช็ คอิ น ก่ อน
เครื> องบิน อย่างน้อย S ชัว> โมง โดยในส่ วนนี0 หากเกิดความเสี ยหายใดๆบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที>
เกิดขึ0นใดๆทั0งสิ0 น
• กรณี ที>ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื0อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที>เป็ นกรณี พิเศษ
- กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย A วันก่อน
การเดิ นทาง หรื อตั0งแต่ที>ท่านเริ> มจองทัวร์ เพื>อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบิ นเพื>อจัดเตรี ยมล่ วงหน้า กรณี มี
ค่าใช้จ่ายเพิ>มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิŒ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที>เกิดขึ0นกับผูเ้ ดินทาง
• กรุ ณาส่ งรายชื> อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสื อเดิ นทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที>หลังจากชําระเงินกรณี ที>ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที>ให้ทราบ
• กรณี ที>ออกบัตรโดยสาร (ตัวŠ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่ วน
ใดส่ วนหนึ>ง หากท่านไม่ดาํ เนินการส่ งสําเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื>อใช้ในการออกบัตรโดยสาร

• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ ครบตามจํานวนเรี ยบร้ อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนําส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย S หรื อ A วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์ น0 ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื> องบินแบบหมู่คณะ (ตัวŠ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื> อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่ วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั0น หากต้องการเปลี>ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที>เป็ นกรณี
พิเศษ
• ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่ น อนให้ก ับลู กค้าที> ไม่ รู้จกั กันมาก่ อ น เช่ น กรณี ที>ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชํา ระค่ า
ห้องพักเดี>ยวตามที>ระบุ
• หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า ‚ เดือน ณ วันกลับ
• การให้ทิปถื อเป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ สําหรั บนักท่องเที> ยวที> เดิ นทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องหวังสิ นนํ0าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื> องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่ วนนี0เพื>อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี> โมงเย็นก็จะเริ> มมืดแล้ว สถานที>ท่องเที>ยวต่างๆ จะ
ปิ ดเร็ วกว่าปกติ ประมาณ 5-3 ช.ม. การเดินทางควรเผือ> เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที>ท่องเที>ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบน
หิ มะ อาจลื>นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสู ง หรื อ ใช้รองเท้าที>สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกันแดดควร
เมื>อแสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ เปลี> ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื> องจากฤดู กาล สภาพภูมิอากาศ เหตุ การทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื>อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี0ทางบริ ษทั จะคํานึ งถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณี ที>จาํ เป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ>ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื> องจากการเดินทางท่องเที>ยวในครั0งนี0 เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอ
สงวนสิ ทธิŒ ไม่สามารถขอรั บเงิ นคื นได้ใ นบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ> งที> ท่านไม่ ต ้องการได้รับ บริ ก าร หาก
ระหว่างเดิ นทาง สถานที>ท่องเที>ยวใดที>ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ>งให้ท่าน เนื>องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทั0งหมดแล้ว
- กรณี ที>ท่านถูกปฎิเสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที>จะเกิ ดขึ0นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ ที>ท่านชําระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ>ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที>สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต) ของท่านชํารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ0า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ>ง มีหน้าใดหน้าหนึ>งหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ> งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทั0งสิ0 น ทางสายการบิน หรื อ
เจ้าหน้าที> ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมื อง มี สิทธิŒ ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดิ นทางต่อไปได้ ดังนั0นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดู แล
หนังสื อเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชาํ รุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื>อทําหนังสื อเดิ นทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้ อมกับแจ้งมาที>บริ ษทั เร็ วที>สุด
เพื>อยืนยันการเปลี> ย นแปลงข้อ มูล หนังสื อ เดิ น ทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที> บ ริ ษ ทั เรี ยบร้ อยแล้ว กรณี ที>ยงั ไม่แ (ตัวŠ
เครื> องบิน) ท่านสามารถเปลี>ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัวŠ เครื> องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิŒ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที>เกิดขึ0นจริ งทั0งหมด ซึ> งโดยส่ วนใหญ่ตวัŠ เครื> องบินแบบกรุ๊ ปจะออกก่อนออกเดิ นทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั0งนี0ข0 ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั0นตอนของแต่ละคณะ

- เกี>ยวกับที>นง>ั บนเครื> องบิน เนื> องจากบัตรโดยสาร (ตัวŠ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิ ทธิŒ
ในการเลือกที>นงั> บนเครื> องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที>สุดให้ท่าน
ได้นงั> ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที>สุด
- ข้อมูลเพิ>มเติมเกี>ยวกับห้องพักในโรงแรมที>พกั เนื>องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทํา
ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี> ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ S ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั0นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
- กรณี ที>ท่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั0งสิ0 น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ>งทั0งสิ0 น
- ขอสงวนสิ ทธิŒ การเก็บค่านํ0ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ>ม หากสายการบินมีการปรับขึ0นก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาํ สัญญาใดๆทั0งสิ0 นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านั0น
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั0งสิ0 น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง
, การนัดหยุดงาน , การก่ อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ> งของผิดกฎหมาย ซึ> งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของ
บริ ษทั
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั0งสิ0 น หากเกิดสิ> งของสู ญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม และ
ขอสงวนสิ ทธิŒ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ> งของไว้ที>โรงแรมและจําเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามที>ท่านต้องการ
- รายการนี0 เป็ นเพียงข้อเสนอที>ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั0งหนึ> ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที>พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ> งอาจจะปรับเปลี>ยนตามที>ระบุในโปรแกรม

*เมื/อท่ านชําระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้ วทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงือ/ นไข
ข้ อตกลงทั,งหมดนีแ, ล้ ว*
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ทีม/ อบความไว้ วางใจ ให้ เราบริการ **

