
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AJP63-13 
HOKKAIDO GO PINK (5D3N) 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชียเอก็ซ ์(XJ) : ขึน้เครื่องท่ีสนามบนิดอนเมือง (DMK) 

XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 23.55-08.40+1 
XJ621 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 09.55-15.10 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบินไดน้  า้หนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเสะ (ฮอกไกโด)                                                                  
21.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหนา้ท่ีของ
บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้  าแนะน าเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง  

23.55  น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน Air Asia X 

เท่ียวบินท่ี XJ620  **ไม่มีบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินโดยมีน า้หนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้
เครื่องบินไดน้  า้หนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ตอ่ทา่น ** 

 

 

วันที ่2 



 
 
 
 
 

สนามบนิชิโตเสะ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – มิตซุยเอาท์

เล็ต   
08.40  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

เดินทางสู ่ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมช่ือ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อใหส้มกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาล

เจา้ชินโตนีค้อยปกปักษร์กัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสขุถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน

เก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาหรบัใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส้ิ่งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่ ณ ศาลเจา้

แหง่นี ้เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสบืไป 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ตช์าบู+บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์



 
 
 
 
 

น าทา่นเดินทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหลง่ผลติช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุของญ่ีปุ่ น 
ทา่นสามารถเลอืกซือ้ช็อกโกแลตตา่งๆและท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยคือ ช็อกโกแลตสขีาวแดค่นรกั(ShIroi Koibito) ซึ่งเป็น
ช็อกโกแลตท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรอืเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแตง่ดว้ยสวน
ดอกไมส้วยงาม สไตลย์โุรป นอกจากนีท้า่นจะไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลตท่ีหาซือ้ท่ีไหนไม่ได ้และทา่นก็ยงัจะไดช้ม
ประวติัความเป็นมาของโรงงาน 

 
จากนัน้น าท่านสู ่มิตชุย เอาทเ์ล็ท เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์
ตา่งๆ จ าหนา่ยเสือ้ผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีรา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอิสระใหท้า่นเลอืกซือ้
สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พักที่ The B hotel , Sapporo หรือเทียบเท่า   
 

 

วันที ่3 
หุบเขานรกจโิกกุดานิ – จุดชมวิวไซโล – ฟารม์ Takahashi – สวนมิชิมะ – 

คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี  



 
 
 
 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดินทางสู ่หุบเขานรก จิโกกุดานิ มีความหมายวา่หบุเขาผานรก หบุเขาผานรก แหง่นีเ้กิดจากภเูขา   ไฟ

ซึ่งยงัไม่ดบัจึงก่อใหเ้กิดน า้พุรอ้นและบอ่โคลนเดือด อนัเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ียงัคงอยูช่ั่วกัลป์ อุดมไป

ดว้ยแรก่ ามะถันซึ่งเกิดจากความรอ้นใตดิ้น บริเวณดา้นบนของผิวดินจะมีแรก่ ามะถันสหลืองเป็นจ านวนมาก

สวยงามแปลกตาแบบท่ีไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน   

  

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่จุดชมวิวไซโล (Shikotsu Toya National Park Silo) เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจาก

มุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซงั ย่านโท



 
 
 
 
 

ยะโกะออนเซ็นและปากปลอ่งภเูขาไฟนิชิยามะ นอกจากนีย้งัสามารถมองเห็นเขาโยเทยซ์ึ่งไดร้บัการขนานนามว่า

เป็นภเูขาฟูจิแหง่เอโซะทางทิศตะวนัตก  

 หากใครไดแ้วะมาเยือนฮอกไกโดแลว้ ตอ้งไม่พลาดชิมผลิตภัณฑน์มวัวจากรา้นดัง Milk-Kobo อยู่ในฟาร์ม 

Takahashi ภายในรา้นจ าหนา่ยเคก้ ชูวค์รมี ไอศครมี โยเกิรต์แบบตา่งๆ และอ่ืนๆ โดยทัง้หมดผลติจากนมววัและ

ผกัผลไมท้อ้งถ่ิน นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหารอ่ืนๆอีกภายในฟารม์ ในบรรยากาศสบายๆ ทุ่งหญ้าสีเขียว และรา้น

ขายของท่ีระลกึใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้กลบับา้นอีกดว้ย  

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

น าท่านชม ชิบะซากุระ หรือ ดอกพิง้คม์อส ท่ีสวนมิชิมะ (Mishima’s Shibazakura Garden) ในปลายเดือน

พฤษภาคม พืน้ดินท่ีสวนแห่งนีจ้ะเปลี่ยนจากสีน า้ตาลเป็นทุง่สชีมพูโดยดอกพิง้คม์อส เจา้ดอกพิง้คม์อสนี ้ไม่ไดมี้

ความเก่ียวขอ้งทางสายพนัธุ์กบัซากรุะท่ีเราคุน้เคยแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นช่ือเรยีกท่ีคนญ่ีปุ่ นใชเ้รยีกดอกไมข้นาดเล็ก 

ท่ีขึน้บนพืน้ดินท่ีมีทั้งสีขาวและชมพูหลากหลายโทน (ระยะเวลาของดอกไม้บาน หรือร่วงโรย อาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ไม่สามารถคาดการณ์ได ้กรณีดอกพิง้คม์อสไม่บาน ขอสงวนสทิธิพ์าท่าน

ไปอุทยานโมอายแทน )  



 
 
 
 
 

 

 

น าท่านสู ่เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส  าคญัส  าหรบัซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยู่บนท่ีลาดต ่าของ

ภเูขาเท็งง ุซึ่งเป็นแหลง่สกีและกีฬาฤดหูนาวท่ีมีช่ือเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 



 
 
 
 
 

ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่บรรยากาศ

สดุแสนโรแมนติก คลองแห่งนีส้รา้งเม่ือปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้  าหรบัเป็นเสน้ทางการขน

ถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท่ี้โกดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือี

ครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว มีการสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 

 จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกลอ่งดนตรีในรูปแบบต่างๆ     

สวยงามมากมายท่ีถกูสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทัง้ยงัสามารถเลอืกคิดแบบท ากลอ่งดนตรีในสไตลข์อง 

ตวัเองขึน้มาเป็นท่ีระลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอี้กดว้ย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ปลาฮอกเกย่าง 

พักที่ The B hotel , Sapporo หรือเทียบเท่า   
 
 

วันที ่4 
ดิวตีฟ้รี – ท าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ตลาดปลาโจไก – ทุ่ง

ทวิลิป– ช้อปป้ิงถนนทานุกิ – น่ังชิงช้าสวรรคช์มวิวเมืองซัปโปโร    
 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

    จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เครื่องส  าอางค ์อาหารเสริม เครื่องประดบัคุณภาพดีท่ี ร้านค้าปลอดภาษี DUTY 

FREE อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 



 
 
 
 
 

ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ่มก่อสรา้งเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร

สไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิรา่ ตึกนีผ้่าน

การใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามท่ีเห็นนัน้ไดร้บัการบูรณะซอ่มแซมใหม่หลงัจากถกูไฟไหม้เม่ือปี 

พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลอือยูไ่ม่ก่ีแหง่ จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบติั

ทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512 

 
หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณท่ี์ส  าคญัของ
เมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้
ปรบัเปลี่ยนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาได้
อยู่ และดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยู่คู่กับเมืองซปัโปโรมานาน จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ี
ส  าคญัอีกแหง่หนึ่งของญ่ีปุ่ น 
 
 



 
 
 
 
 

 
น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดโจไก ตลาดสดของซปัโปโรท่ีรวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไวม้ากมายทกุเชา้

จะมีผกั ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาท่ีจับมาสดๆ จะถูกน ามายงัศูนย์กลาง

ตลาดขายสง่เมืองซปัโปโร มีรา้นขายปลาสดๆ รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ รา้นปลาตากแหง้เค็ม และอ่ืนๆ เรยีงราย

กว่า 60 รา้นมีวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีให้เลือกหาตัง้แต่ 6 โมงเช้า นอกจากนี ้ยังพรั่งพรอ้มไปด้วย

รา้นอาหารทัง้รา้นซูชิและรา้นอาหารชุดท่ีใชว้ตัถดิุบจากตลาด ไดล้ิม้รสอาหารของฤดูกาลนัน้ๆ ในราคายอ่มเยาว ์

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการหาของอาหารอรอ่ยๆกินท่ีน่ี 

กลางวัน     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 น าท่านชมทุ่งทิวลิป ท่ี Takino Susuran Park อยู่ในสวนรฐับาลในเมืองซปัโปโร หลงัซากุระรว่งโรย ท่ีน่ีจะจัด
เทศกาลทิวลปิ และดอกซูซูรนับานทกุๆปี มีเนินทิวลปิมากมายหลายสรีวมกนักวา่ 200 พนัธุ ์มากถึง 230000 ตน้  



 
 
 
 
 

***ดอกทิวลิปจะบานเฉพาะช่วงวันที ่18 พ.ค. – 10 มิ.ย. 63 เท่านัน้ กรุ๊ปวันที ่7-11/13-17/14-18 พ.ค. 63 
และ10-14/17-21/18/22 มิ.ย. 63 ขอสงวนสิทธ์ิไม่พาไปชม*** 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ย่านเก่า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ี มีหลงัคา

มุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว

ตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

น าท่านขึน้ชิงช้าสวรรคยั์กษ ์Noria Ferris Wheel ตัง้อยู่บนชัน้ 7 ของหา้งสรรพสินคา้ Norbesa ภายในเมือง

ซปัโปโร (Sapporo) ท่ีน่ีถือไดว้่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสดุของเมืองซปัโปโร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิวทิวทศัน์

ของเมืองยามค ่าคืนน่ีหากอยากชมแลว้ตอ้งมาท่ีน่ีใหไ้ด ้โดยชิงชา้ยกัษแ์ห่งนีจ้ะมีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 45.5 เมตร 

ความสงูรวมอาคาร 78 เมตร มีกระเชา้นั่งทัง้หมด 32 ตวั วนแตล่ะรอบใชเ้วลา 10 นาที สามารถเห็นวิวตวัเมือง

ซปัโปโรท่ีสวยงามทัง้หมด ตอนกลางคืนตวัชิงชา้เองก็จะมีการประดบัประดาดว้ยแสงไฟหลากสีสนั บอกเลยวา่

ถ่ายรูปน่ีทัง้สวยและอินดีแ้บบสดุๆ 



 
 
 
 
 

 

ค ่า      อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พักที่ The B hotel , Sapporo หรือเทียบเท่า   
 

วันที ่5 

สนามบนิชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)       
 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 
 เดินทางสูส่นามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด 

09.55  น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X 

เท่ียวบินท่ี XJ621 **ไม่มีบรกิารอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกับความ

ประทบัใจ 

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

 

 



 
 
 
 
 

 

 

** หากลูกค้าทา่นใดทีจ่ าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบนิ , ต๋ัวรถทวัร ์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษัท ทกุคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งใหบ้ริษัทฯ

ทราบในวันจองทวัรท์ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อัตรา  
ท่านละ 

เดินทางเดือน 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 มิ.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

เดินทางเดือน มิถุนายน 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 มิ.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

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

 



 
 
 
 
 

** อัตรานียั้งไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หวัหน้าทวัร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

(Infant) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยส่วนนี ้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ) 
 

** ทา่นทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทย และมีวัตถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อคร้ัง **  

อัตราค่าบริการนี ้รวม 
✓ คา่บตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงคา่ภาษี  สนามบิน

และค่าภาษีน า้มันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง 

กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงคา่ใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตรา

คา่บรกิารระบุ 

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ 

ลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดั

จ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา  

หรอื กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยเุต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็น

เมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านงึถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส  าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่เบีย้ประกนัอุบติัเหตใุนการเดินทางทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ วงเงินประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  



 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดินทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทกุทา่น ท่ี

สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสายการบิน 

และ รุข่องเครื่องบินแตล่ะไฟลท์ท่ีใชบ้ิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงินในนามบรษิัท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดท่ีนั่งการจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ทา่นจองวนันี ้กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัติทนัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรยีดเดิม 

ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั 

เน่ืองจากทกุพีเรยีด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลกูคา้เดินทางไม่ได ้ สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีท่ีไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 
 



 
 
 
 
 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 

• ยกเลกิการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารท่ีช าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ์ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดินทาง 31-44 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทัง้หมด 

• ยกเลกิการเดินทาง 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินคา่บรกิารท่ีช าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทาง
บริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจรงิจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัทอ่งเท่ียว 
เช่น การส  ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• กรุป๊เหมา หรอืตดักรุป๊ ไม่สามารถยกเลกิการเดินทางไดท้กุกรณี 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทวัรส์ว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส  าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคัญอื่นๆทีท่า่นควรทราบก่อนการเดนิทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึน้ต ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบรษิัทยินดีท่ีจะประสานงาน 

เพื่อใหท้กุทา่นเดินทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพีเรยีดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจง้

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณี

พิเศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้



 
 
 
 
 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยนักับเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส  าคัญเท่านัน้ สิ่งส  าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อยา่งนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนีห้ากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แตท่ี่ทา่นเริ่มจองทวัร ์ เพื่อใหท้างบรษิัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมลว่งหนา้ 

กรณีมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม ทางบรษิัทของสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิท่ีเกิดขึน้กบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาสง่รายช่ือผูเ้ดินทาง พรอ้มส  าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ี

ทา่นเดินทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบไม่วา่

สว่นใดสว่นหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส  าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร

โดยสาร 

• หลงัจากทา่นช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัรนี์ ้เป็นอตัราส  าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุป๊) ทา่นจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี

เป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้ับลกูคา้ท่ีไม่รูจ้กักันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระคา่

หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

• หนงัสอืเดินทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  



 
 
 
 
 

• การใหทิ้ปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส  าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินน า้ใจ

เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายในสว่นนีเ้พื่อมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียว

กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบน

หิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได  ้

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมิูอากาศ เหตกุารทาง

การเมือง การลา่ชา้ของสายการบิน เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนีท้างบริษัทจะ

ค านงึถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส  าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางทอ่งเท่ียวในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสทิธ์ิ ไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งท่ีทา่นไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร หาก

ระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษัทไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีท่ีทา่นถกูปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงินคา่ทวัรท่ี์ทา่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสอืเดินทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อ

กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย 

พรอ้มกับแจง้มาท่ีบรษิัทเรว็ท่ีสดุ เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาท่ีบรษิัท

เรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบิน) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดยสว่นใหญ่ตั๋ว



 
 
 
 
 

เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละ

คณะ 

- เก่ียวกบัท่ีนั่งบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลกูคา้เดินทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอินพรอ้มกัน และ สายการบินจะพยายาม

ท่ีสดุใหท้า่นไดน้ั่งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากท่ีสดุ  

- ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึง

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่ง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวน

สทิธ์ิในการคืนคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

- มัคคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบรษิัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจริง กรณีทา่นลมืสิ่งของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีทา่นตอ้งการ  

- รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้ร ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส  ารองโรงแรมท่ีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว* 



 
 
 
 
 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไว้วางใจ ใหเ้ราบริการ ** 
 


