HOKKAIDO HAPPY NEW YEAR (5D3N)
“HOKKAIDO SNOW BALL ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
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บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
วันที่ 6 – 10 ธันวาคม ใช้ไฟล์ทตามนี้
XJ620
XJ621

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

23.55-08.40
09.55-15.10

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

วันที่ 28/29/30 ธันวาคม ใช้ไฟล์ทตามนี้
XJ620
XJ621

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

23.55-08.40
12.05-18.00

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
21.00

23.55

กรุงเทพฯ – สนามบิ นชิ โตเซ่ (ฮอกไกโด)

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หมายเลข 3-4 สายการบิ น Air Asia X โดยมีเจ้าหน้ าที่ของ
บริษทั Best Friend Holiday คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้า
ทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน Air Asia X
เทีย่ วบินที่ XJ620 บริ การอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้
เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้ าหนัก กระเป๋ าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบิน เพิม่
จาเป็ นต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม **
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วันที่ 2

สนามบิ นชิ โตเซ่– สวนสัตว์อะซาฮิ ยาม่า (สาหรับกรุป๊ 6-10ธค61 / 28ธค-1มค62) – พิ พิธภัณฑ์หิมะและ
น้าแข็งคามิ คาวะ (สาหรับกรุป๊ 29ธค-2มค62/30ธค-3มค62) - อิ ออน มอลล์ - อะซาฮิ ยาม่า (-/L/D)

08.40

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเม็ง หมูบ่ า้ นชื่อดังของเกาะฮอกไกโด

เที่ยง

นับย้อนหลังไปตัง้ แต่สมัยต้นโชวะ ซึง่ ช่วงเวลานัน้ เป็ นช่วงเวลาทีถ่ อื กาเนิด ราเม็งขึน้ ณ เมืองซัปโปโรโดย
การผสมผสานบะหมีห่ ลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้เสร็จ
สิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถอื กาเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิเช่น
วิธกี ารคงความร้อนของน้ าซุปให้อยู่ได้นานขึน้ โดยเคลือบผิวน้ าซุปด้วยน้ามันหมู หรือจะเป็ นน้ าซุปซีอวิ๊ ทีเ่ คี่ยว
จากกระดูกหมูและน้ าสต๊อคซีฟ้ ูด ปลาซาร์ดนี แห้ง หรือ “นิโบะชิ” และเส้นบะหมีท่ ่มี สี ่วนผสมของน้ าน้อยกว่า
ปกติและด้วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี้เป็ นทีช่ ่นื ชอบของชาวญีป่ ่ นุ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านราเม็งในพิ พิธภัณฑ์ราเม็ง (COUPONอาหาร ท่ านละ 1,000 เยน)
**(สาหรับกรุ๊ป 6-10 ธค.61 / 28ธ.ค.-01ม.ค.62)** นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า ซึง่ ได้รบั ความ
นิยมมากทีส่ ุดในญี่ป่ นุ ซึง่ ในแต่ละปี จะมีผเู้ ข้าชมความน่ ารักของสัตว์ต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบทีท่ ่าน
เคยเห็นในสวนสัตว์ทวั ่ ๆ ไปถึงกว่าปี ละ 3 ล้านคนจากทัวโลก
่
โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มแี นวความคิดทีว่ ่า สัตว์
ต่างๆ ควรทีจ่ ะอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์นนั ้ ๆ จึงทาให้ทุกท่านได้สมั ผัส
ถึงชีวติ ความเป็ นอยู่ทแ่ี ท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขัว้ โลก นกเพนกวินสายพันธุต์ ่างๆ
รวมถึงครอบครัวลิงอุลงั อุตงั แสนรู้
**(สาหรับกรุ๊ป 29ธ.ค.-02ม.ค.62/30ธ.ค.-03ม.ค.62)** นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์หิมะและน้าแข็งคามิ คา
วะ(Kamikawa Ice Pavilion) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็ นโลกน้ าแข็งทีม่ อี ุณหภูมภิ ายในต่ าถึง
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-20 องศาเซลเซียส ด้านหน้าของพิพธิ ภัณฑ์เป็ นศูนย์ขายของทีร่ ะลึก ภายในพิพธิ ภัณฑ์มแี กลลอรีใ่ ต้ดนิ ที่
รวบรวมชิน้ งานทีท่ ามาจากน้าแข็ง ทางเดินอุโมงค์น้ าแข็งทีป่ ระดับประดาด้วยไฟสวยงาม บาร์น้าแข็ง และถ้า
จาลองหินงอกหินย้อย นอกจากนัน้ ยังมีสตั ว์ทะเลทีอ่ าศัยอยูใ่ ต้น้าแข็ง เช่น คลิโอเนะ(Clione) หรือทีร่ จู้ กั กันใน
ชื่อผีเสือ้ ทะเลให้ชมกันอีกด้วย
นาท่าน นาท่านช้อปปิ้ งยังห้างสรรพสินค้า ห้ างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซอ้ื ของฝากมากมายหลากหลายชนิด

คา่

อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100
เยนเท่านัน้
บริ การอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่

ROUTEINN GRAND ASHAHIKAWA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

อะซาฮิ ยาม่า – บิ เอะ – ลานสกี Shikisai no –คลองโอตารุ–ถนนทานูกิโคจิ

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/L/-)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบิ เอะ(Biei) นับว่าเป็ นเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ที่เล็กแค่ขนาดแต่
คุณภาพโดยเมืองแห่งนี้มภี ูมทิ ศั น์ทางธรรมชาติท่งี ดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ด้วย
ความทีเ่ ป็ นเมืองขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่กถ็ อื ว่ามีครบครันทุกสิง่ แบบ
มาตรฐาน
จากนัน้ เดินทางสู่ Shikisai no ("Snow Land") ลานสกี พาโนราม่า ทีร่ วมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะ

เที่ยง
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กับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี)
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายคร่าวๆ Snowmobile: เริม่ ต้น 10,000 เยนต่อคน Snow Raft: 600-1,000 เยนต่อคน
Banana Boat: 600-1,000 เยนต่อคน Sled: 200 เยนต่อคน Tube: 200 เยนต่อคน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *** เมนู BUFFET***
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นาท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติ ค) ทีค่ วบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ แวะ
ชม คลองโอตารุ ทีม่ คี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึง่ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่
ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าใน
ตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่รมิ
คลองและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู้ ย่านทะนุกิโคจิ (Tanuki Koji) เป็ นย่านช้อปปิ้ ง โดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนว

คา่

ถนน ยาว 1 กิโลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น้ า Sosei สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน
ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสาอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้
เลือกรับประทานมากมายย่านนี้เป็ นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตัง้ แต่ 1873 ปั จจุบนั มีการจัดเทศกาลต่างๆ
เช่น เทศกาลทะนุกิ ในฤดูรอ้ น(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

พักที่

SMILE HOTEL PREMIER SAPPORO หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

ตลาดนิ โจ – หอนาฬิ กา– ท าเนี ยบรัฐ บาลเก่ า – ศาลเจ้ า ฮอกไกโด – โรงงานช๊ อ กโกแลต–
พิ เศษ!! บุฟเฟ่ ต์ ปู 3 ชนิ ด
(B/L/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดนิ โจ(Nijo Market) ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโร นับเป็ นตลาดทีไ่ ด้รบั ความนิอย่างมาก
ในทัง้ หมูนักท่องเที่ยวต่างถิ่นไปจนถึงชาวบ้างเองก็ตาม โดยตลาดแห่งนี้นัน้ ถือเป็ นตลอดเก่าแก่ท่มี อี ายุเป็ น
ร้อยปี และเปิ ดทาการครัง้ แรกตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1903 พื้นที่ข องตลาดนัน้ ครอบคลุมพื้นที่เมือง 1 บล็อก ภายใน
ตลาดเรียกได้ว่ามีสนิ ค้าที่เน้ นไปที่ผลผลิตในท้องถิน่ และอาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะเป็ น ปู ไข่ปลาแซลมอน
หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ
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ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ หอนาฬิ กา ซึง่ มีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของเมืองซัปโปโรอีก
แห่งหนึ่ง สร้างตัง้ แต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริม่ เดิมทีใช้เป็ นทีฝ่ ึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อน
จะเปลี่ยนเป็ นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปั จจุบนั แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั บอกเวลาได้อย่างเทีย่ งตรง ด้วยความเก่าแก่อยูค่ ่กู บั เมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ
นาท่านชม ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาทีส่ ร้างด้วยอิฐสีแดงทัง้ หลัง โดยลอกแบบ
มาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อฐิ จานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึก
แดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะ
ย้ายไปที่ทาการหลังใหม่เ ป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชัน้ ซึ่งตัง้ อยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัว อาคารที่เ ห็นใน
ปั จจุบนั ทีย่ งั งดงามอยูน่ นั ้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมือ่ ปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงาม
ของสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกทีเ่ หลืออยู่เพียงไม่ก่แี ห่ง อาคารหลังนี้จงึ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นสมบัตทิ าง
วัฒนธรรมสาคัญของชาติเมือ่ ปี พ.ศ. 2512
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ !! เมนูบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิ ด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ อาหารทะเลนานาชนิ ด และ ซูชิหน้ าต่ างๆ
เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะฮอกไกโด

คา่

ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รกั ษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั
ยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดงั เช่นภูมภิ าคคันโต แต่ทน่ี ่ีกเ็ ป็ นทีส่ าหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้ส ิ่ งศักดิ ์สิทธิ ์ทีอ่ ยู่
ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสืบไป
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต อิ ชิยะ (Ichiya Chocolate Factory) เป็ นโรงงานของบริษทั อิชยิ ะ
Ishiya บริษทั ช็อกโกแลตของท้องถิน่ ผลิตภัณฑ์ทข่ี น้ึ ชื่อของบริษทั คือ คุก้ กี้ Shiroi Koibio ของฝากทีน่ ิยม
ของฮอกไกโด (คุก้ กีเ้ นยสอดไส้ชอ็ กโกแลตขาว) ภายในบริเวณสวนสนุกประกอบด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ
ร้านอาหาร และพิพธิ ภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้อมจาหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ซึง่ ผูเ้ ข้าชม
สามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุก้ กี้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมเวิรค์ ช้อปทาคุก้ กีด้ ว้ ยตนเอง นอกจากนี้ยงั มีสนาม
Shiroi Koibito Park สนามฟุตบอลทีเ่ คยเป็ นสถานทีแ่ ข่งขันฟุตบอลท้องถิน่ J-League อีกด้วย และในช่วง
หน้าหนาวนัน้ ทีโ่ รงงานแห่งนี้จะมีการเปิ ดไฟ Illumination ด้วยตึกเป็ นอาคารสไตล์ยโุ รปจึงทาให้บรรยากาศนัน้
เหมือนหลุดไปเดินอยูใ่ นเมืองโรแมนติคของยุโรปเลยก็ว่าได้
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

พักที่

SMILE HOTEL PREMIER SAPPORO หรือเทียบเท่ า
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วันที่ 5

สนามบิ นชิ โตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

เช้า
09.55

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X
เทีย่ วบินที่ XJ620 บริ การอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

15.10

ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัวโมง
่
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ
ประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง
ให้บริ ษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
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กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี )
อัตราท่านละ
12 ปี )
อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
วันหยุดยาว และ เทศกาลปี ใหม่ 2562

พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา
อัตรา
ห้องละ ท่านละ

06 – 10 ธ ันวาคม 61

36,900

36,900

36,900

8,500

19,900

28 ธ.ค. -01 ม.ค. 62

42,900

42,900

42,900

8,500

22,900

29 ธ.ค. -02 ม.ค. 62

42,900

42,900

42,900

8,500

22,900

30 ธ.ค. -03 ม.ค. 62

42,900

42,900

42,900

8,500

22,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 15 วัน ต่อครัง้ **
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** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่
จากัด
จานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมที่พกั
ไ
ป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ต
า
ม
กรรมธรรม์)
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่า
นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่ อ น
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครือ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

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

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
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• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ าระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัทจะหัก ค่ าใช้จ่ายที่ไ ด้จ่ายจริงจากค่ าบริการที่ชาระแล้ว เนื่อ งในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แ ก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออ
นออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่
ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้ง ให้ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า เพื่อ วางแผนการเดิน ทางใหม่อีก ครัง้ ทัง้ นี้ ก่ อ นคอนเฟิ ร์ม ลางาน กรุณ าติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
• กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครือ่ งบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง
ได้ เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้อง
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มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบิน เพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณี
ทีท่ ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• การให้ทิปถือ เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิสาหรับนักท่องเที่ยวที่เ ดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ใ ห้บริการจะต้องหวัง
สินน้ าใจเล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความ
เหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่ ่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
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- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือ่ นไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ต้องการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูก
เก็บค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ
ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง
เอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หาก
ออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทัง้ หมด ซึ่ง โดยส่ ว นใหญ่ ต ัว๋ เครื่อ งบิน แบบกรุ๊ป จะออกก่ อ นออกเดิน ทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กับ
กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
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- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีท่ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้ค าสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เ ป็ นเพียงข้อ เสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้
แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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