
 
 

HOKKAIDO PINKMOSS TULIP 
(5D3N) 

“CTS16 HOKKAIDO GO PINK ” 
สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บนิดว้ยสายการบนิ แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิ

ดอนเมอืง (DMK) 

XJ620 DMK(กรงุเทพ) – CTS(ซโิต
เสะ) 

23.55-08.40+1 

XJ621 CTS(ซโิตเสะ) - DMK(
กรุงเทพ) 

09.55-15.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้เครือ่งบนิได้

น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัที ่1  
กรุงเทพฯ – สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)                                                                  
21.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอนิ หมายเลข 3-4 
สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวย
ความสะดวกตลอดข ัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

23.55  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดย

สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ620  **ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดืม่

บนเครือ่ง** 

** ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบินโดยมีน ้าหนกัไมเ่กิน 20 
ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ตอ่ทา่น ** 

 

 

 



 

วนัที ่2  
สนามบนิชโิตเสะ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – 

มติซุยเอาท์เล็ต   
08.40  เดนิทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงั

ผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกบัความ

ยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปกัษ์รกัษา ให้ชนชาวเกาะฮอก

ไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี

ดงัเช่นภูมภิาคคนัโต แตท่ีน่ี่ก็เป็นทีส่าหรบัใหค้นทอ้งถิน่ไดก้ราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี ่

อยู ่ณ ศาลเจา้แหง่น้ี เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 



 
น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต ทีห่มูบ่า้นอชิยิะซึง่เป็นแหลง่ผลติช็อกโกแลต
ทีม่ีชือ่เสียงทีสุ่ดของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตตา่งๆและทีพ่ลาดไมไ่ด้
เลยคอื ช็อกโกแลตสีขาวแดค่นรกั(ShIroi Koibito) ซึง่เป็นช็อกโกแลตทีข่ึน้ชือ่
ทีสุ่ดของทีน่ี่เลยทีเดยีว หรือเดนิถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบับรรยากาศโดยรอบทีต่กแตง่
ดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากน้ีทา่นจะไดเ้ลือกซื้อช็อคโกแลตทีห่า
ซ้ือทีไ่หนไมไ่ด ้และทา่นก็ยงัจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน 

 
จากนั้นน าท่านสู่ มิตชุย เอาท์เล็ท เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรก
ของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จ าหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า 
รองเทา้ และมีรา้นอาหารใหเ้ลือกมากมายอสิระใหท้า่นเลือกซ้ือสนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B hotel , Sapporo หรือเทียบเทา่   
 

 

วนัที ่3  
หบุเขานรกจโิกกดุานิ – จุดชมววิไซโล – ฟาร์ม Takahashi – 

สวนมชิมิะ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี  
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   



 
น าท่านเดนิทางสู่ หุบเขานรก จิโกกุดานิ มีความหมายว่าหุบเขาผานรก หุบเขาผา

นรก แหง่น้ีเกดิจากภูเขา   ไฟซึ่งยงัไมด่บัจึงกอ่ใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดือด 

อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยงัคงอยู่ช ั่วกลัป์ อุดมไปด้วยแร่ก ามะถนัซึ่ง

เกิดจากความร้อนใต้ดิน บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่ก ามะถนัสหลืองเป็น

จ านวนมากสวยงามแปลกตาแบบทีไ่มเ่คยพบเห็นทีไ่หนมากอ่น   

  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จุดชมวิวไซโล (Shikotsu Toya National Park Silo) 

เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเห็นทศันียภาพของทะเลสาบโท

ยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซงั ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปาก

ปลอ่งภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากน้ียงัสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งไดร้บัการขนาน

นามวา่เป็นภูเขาฟูจแิหง่เอโซะทางทศิตะวนัตก  



 
 หากใครไดแ้วะมาเยือนฮอกไกโดแลว้ ตอ้งไมพ่ลาดชิมผลิตภณัฑ์นมววัจากรา้นดงั 

Milk-Kobo อยู่ในฟาร์ม Takahashi ภายในรา้นจ าหน่ายเค้ก ชูว์ครีม ไอศครีม 

โยเกิร์ตแบบต่างๆ และอื่นๆ โดยท ั้งหมดผลิตจากนมววัและผกัผลไม้ท้องถิ่น 

นอกจากน้ียงัมีรา้นอาหารอื่นๆอีกภายในฟาร์ม ในบรรยากาศสบายๆ ทุ่งหญ้าสี

เขยีว และรา้นขายของทีร่ะลกึใหเ้ลือกซ้ือสนิคา้กลบับา้นอีกดว้ย  

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

น าท่ านชม ชิบะซากุ ระ  หรื อ  ดอกพิ้ งค์ มอส  ที่ ส วนมิชิมะ  (Mishima’s 

Shibazakura Garden) ในปลายเดือนพฤษภาคม พื้นดนิทีส่วนแห่งน้ีจะเปลีย่น

จากสีน ้าตาลเป็นทุ่งสีชมพูโดยดอกพิ้งค์มอส เจ้าดอกพิ้งค์มอสน้ี ไม่ได้มีความ

เกีย่วขอ้งทางสายพนัธุ์กบัซากุระทีเ่ราคุน้เคยแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นชือ่เรียกทีค่นญีปุ่่ น

ใช้เรียกดอกไม้ขนาดเล็ก ที่ขึ้นบนพื้นดินที่มีท ั้งสีขาวและชมพูหลากหลายโทน 

(ระยะเวลาของดอกไมบ้าน หรือรว่งโรย อาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ กรณีดอกพิ้งค์มอสไม่บาน ขอสงวนสิทธิพ์าท่าน

ไปอุทยานโมอายแทน )  



 
 

 

น าท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร และบางส่วนของ

เมืองต ัง้อยูบ่นทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหลง่สกีและกีฬาฤดูหนาวทีม่ีชือ่เสียง 

คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ 

บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการ

ถมทะเล เพือ่ใช้ส าหรบัเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไว้ทีโ่กดงั แตภ่ายหลงั



 
ไดเ้ลกิใช้และมีการถมคลองครึง่หน่ึงเพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีครึง่หน่ึง

ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสรา้งถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้า

กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 

 จากนั้นน าท่านชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชม

กล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ     สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึง

ปจัจุบนั อีกท ัง้ยงัสามารถเลือกคดิแบบท ากลอ่งดนตรีในสไตล์ของ ตวัเองขึน้มาเป็น

ทีร่ะลกึหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้ีกดว้ย  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาฮอกเกยา่ง 

พกัที ่ The B hotel , Sapporo หรือเทียบเทา่   
 

 

วนัที ่4  
ดิวตี้ฟรี – ท าเนียบรฐับาลเก่า – หอนาฬิกาซปัโปโร – ตลาด

ปลาโจไก – ทุง่ทวิลปิ– ชอ้ปป้ิงถนนทานุก ิ– นั่งชงิชา้สวรรคช์ม

ววิเมืองซปัโปโร    
 

เช้า         บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

    จากนัน้น าทา่นช้อปป้ิงสินคา้เครือ่งส าอางค์ อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคุณภาพดีที ่

รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 



 
ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริม่กอ่สรา้ง

เมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้าน

ก้อนเป็นอิฐที่ท ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผ่านการใช้งาน มา

ยาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดร้บัการบูรณะซอ่มแซมใหมห่ลงัจาก

ถูกไฟไหม้เมือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปตัยกรรมทีห่ลงเหลือ

อยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมส าคญัของชาติ

เมือ่ปีพ.ศ. 2512 

 
หอนาฬิกาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและ
เป็นอีกสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหน่ึง สรา้งต ัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 
เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ได้ปรบัเปลี่ยนสรา้งเป็นหอ
นาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาต ัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอก
เวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กบัเมืองซปัโปโรมานาน จึงได้รบัการขึ้น
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอีกแหง่หน่ึงของญีปุ่่ น 
 
 



 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดของซปัโปโรทีร่วบรวมเอารสชาตคิวามสด

ของฮอกไกโดไว้มากมายทุกเช้าจะมีผกั ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่ง

ท ั่วฮอกไกโด และปลาทีจ่บัมาสดๆ จะถูกน ามายงัศูนย์กลางตลาดขายสง่เมืองซปัโป

โร มีรา้นขายปลาสดๆ รา้นผลไม้ รา้นอาหารแห้ง รา้นปลาตากแห้งเค็ม และอืน่ๆ 

เรียงรายกวา่ 60 รา้นมีวตัถุดบิสดใหมค่ดัสรรมาอยา่งดีใหเ้ลือกหาต ัง้แต ่6 โมงเชา้ 

นอกจากน้ี ยงัพร ั่งพร้อมไปด้วยร้านอาหารท ั้งร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้

วตัถุดิบจากตลาด ได้ลิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคาย่อมเยาว์ ให้ท่านได้

เพลดิเพลนิกบัการหาของอาหารอรอ่ยๆกนิทีน่ี่ 

กลางวนั     อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 น าท่านชมทุ่งทิวลิป ที่ Takino Susuran Park อยู่ในสวนรฐับาลในเมืองซปัโป
โร หลงัซากุระรว่งโรย ทีน่ี่จะจดัเทศกาลทวิลปิ และดอกซูซูรนับานทุกๆปี มีเนินทวิ
ลปิมากมายหลายสีรวมกนักวา่ 200 พนัธุ์ มากถงึ 230000 ตน้  



 
***ดอกทวิลิปจะบานเฉพาะช่วงวนัที ่18 พ.ค. – 10 มิ.ย. 63 เท่านั้น กรุ๊ปวนัที ่7-
11/13-17/14-18 พ.ค. 63 และ10-14/17-21/18/22 มิ.ย. 63 ขอสงวนสทิธิไ์ม่

พาไปชม*** 
 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นเกา่ ทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Old Town) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอา

เขตบนถนนคนเดนิที ่มีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหมิะ มีความยาว 7 บล็อกถนน 

มีรา้นค้าต ัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นค้าต ัง้ขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่

ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

น าท่านขึ้นชิ งช้ าสวรรค์ ย ัก ษ์  Noria Ferris Wheel ต ั้งอยู่บนชั้น  7 ของ

หา้งสรรพสนิคา้ Norbesa ภายในเมืองซปัโปโร (Sapporo) ทีน่ี่ถือไดว้า่เป็นอีก

หน่ึงจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเมืองซปัโปโร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ววิทวิทศัน์ของเมือง

ยามค ่าคืนน่ีหากอยากชมแล้วต้องมาทีน่ี่ให้ได้ โดยชิงช้ายกัษ์แห่งน้ีจะมีเส้นผา่น

ศูนย์กลาง 45.5 เมตร ความสูงรวมอาคาร 78 เมตร มีกระเช้านั่งท ัง้หมด 32 ตวั 

วนแตล่ะรอบใช้เวลา 10 นาที สามารถเห็นวิวตวัเมืองซปัโปโรทีส่วยงามท ัง้หมด 

ตอนกลางคืนตวัชิงช้าเองก็จะมีการประดบัประดาดว้ยแสงไฟหลากสีสนั บอกเลย

วา่ถา่ยรูปน่ีท ัง้สวยและอนิดีแ้บบสุดๆ 



 

 

ค ่า      อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B hotel , Sapporo หรือเทียบเทา่   
 

วนัที ่5  

สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)       
 
เช้า บรกิารอาหารเช้า แบบ SET BOX 
 เดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ ฮอกไกโด 

09.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ621 **ไมม่ีบรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง** 

15.10 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิ

ภาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 

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

 

 

 

 

 



 
** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ั๋วภายใน (ต ั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร์ , ต ั๋ว

รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ั๋วเน่ืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

ทา่นใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร์

ท ัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ของตวัทา่นเอง ** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการ
เดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้ง
ละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่ีเตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 
อตัราเด็ก ทา่น

ละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา หอ้ง
ละ 

ไมใ่ชต้ ั๋ว
เครือ่งบนิ
อตัรา  
ทา่นละ 

เดนิทางเดอืน พฤษภาคม 2563 
7-11 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

13-17 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

14-18 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

20-24 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

21-25 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

27-31 พ.ค. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

28 พ.ค. – 1 
ม.ิย. 63 

25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

เดนิทางเดอืน มถินุายน 2563 
4-8 มื.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

10-14 มื.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

17-21 ม.ิย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

18-22 ม.ิย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

 

** อตัราน้ียงัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ 

ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก 

ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น้ีทา่นสามารถให้

มากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทาง



 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

** 
 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ีทีน่ ั่งบนเครือ่งบนิ) 
 

** ทา่นทีถ่ือหนงัสอืเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว 

ประเทศญีปุ่่ น ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวีซา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่

คร ัง้ **  

อตัราคา่บรกิารน้ี รวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต ั๋ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (Economy 

Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด 

Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ต ั๋วเครื่องบิน 

ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้้องเครือ่งบนิ สายการบิน Air Asia X 

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 

ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ท ั้งน้ี

เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ ห้อง) ในกรณีมี

ง า น เ ท ร ด แ ฟ ร์  ก า ร แ ข่ ง ข ั น กี ฬ า  

หรือ กิจกรรมอืน่ๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น

การปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ

ความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละ

สถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสม    

 คา่เบี้ยประกนัอุบตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดทา่น

ละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

 



 
อตัราคา่บรกิารน้ี ไมร่วม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร 

เครือ่งดืม่ คา่ซกัรีด คา่มนิิบาร์ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ 

วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อน

เดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนกัเกินกว่าทีส่ายการบินนั้นๆก าหนด

หรือสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถ

ท าได้ ท ั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสายการบิน และ รุ่ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจ

เปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกต ั๋วเครือ่งบนิ

ไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนาม

บรษิทั 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 

บาท และตดัทีน่ ั่งการจองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิใน2

วนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัที หากยงัไมไ่ด้

รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะตอ้งเดนิทางในพีเรียด

เดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) 

ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีทีน่ ั่งราคาพิเศษจ านวน

จ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 45 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คืนเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 
ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 



 
** ยกเว้น พีเรียดทีม่ีวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดนิทางไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อน
เดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 31-44 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิาร
ท ัง้หมด 

 ยกเลิกการเดินทาง 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่คืนเงิน
ค่าบริการที่ช าระมาแล้วท ั้งหมดท ั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจาก
ค่าบริการที่ช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 
การส ารองทีน่ ั่งต ั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 กรุป๊เหมา หรือตดักรุป๊ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดทุ้กกรณี 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คืนคา่ทวัร์สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่นไดไ้มว่า่

กรณีใดๆท ัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออก

เอกสารเรียบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัชว่งพีเรียดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ

ของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิใ์นการหกัคา่ใช้จ่ายการด าเนินการตา่งๆ ทีเ่กิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจอง

คร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึน้ต ่า อยา่งน้อย 30 ทา่น หากต ่ากวา่

ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยินดีทีจ่ะช าระคา่บริการ

เพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทัยินดีทีจ่ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดนิทาง

ตามความประสงค์ตอ่ไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวนั

อืน่ตอ่ไป โดยทางบริษทัฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่

อีกคร ัง้ ท ัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีเ่ป็นกรณีพิเศษทุกคร ัง้หาก

ทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั๋วภายในประเทศ เช่น ต ั๋วเครื่องบิน , ต ั๋ว

รถทวัร์ , ต ั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยืนยนักบัเจา้หน้าทีก่อ่นทุกคร ัง้ และควร

จองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีส่าย

การบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ท ัง้น้ี



 
ขึน้อยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่

ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ่เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช ั่วโมง 

โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รบัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆท ัง้สิน้   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) 

กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือต ัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ 

เพือ่ให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพือ่จดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมีคา่ใช้จ่าย

เพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผู้

เดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบั

เจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง

รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ต ั๋ว) เรียบรอ้ยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนา

หน้าแรกของหนงัสือเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมาย

และเตรียมตวัการเดนิทางใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรือ 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ต ั๋วกรุป๊) ทา่นจะไม่

สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตาม

ก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู ้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่าน

เดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสือเดนิทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใช้งานไดค้งเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ 

วนักลบั  

 การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผู้

ให้บริการจะต้องหวงัสินน ้าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียม

คา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตา่งประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะ

เริม่มืดแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทาง

ควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจ



 
ลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้

ระคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล 

สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการ

ใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์

ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจ้งให้

ทราบลว่งหน้า 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร ัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทั

ตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงินคืนได้ใน

บริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ หากระหว่าง

เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน 

เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ท ัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบรอ้ย

แลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ 

หนงัสือเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของทา่นช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มี

หน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนั

ของเลม่หนงัสือเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หน้าที่

ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั้น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท า

หนงัสือเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใช้ฉบบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนงัสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ต ั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่ีคา่ใช้จา่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ต ั๋วเครือ่งบนิ) เรียบรอ้ยแล้ว 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่



 
ต ั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

กระบวนการและข ัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกี่ยวกบัที่น ั่งบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ต ั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป 

อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่น ั่ งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้า

เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้า่นไดน้ั่ง

ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกั

ของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดีย่ว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละช ัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณี

ใดๆท ัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงท ัง้สิน้ 

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการ

ปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธใินการใหค้ าสญัญาใดๆท ัง้สิ้นแทน

บรษิทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

- บริษทัขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสาย

การบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยั

ธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่าง

การเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามจริง 

กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ทีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน

ตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากได้

ส ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแลว้* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


