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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่3-8 ต.ค. 65 33,999 33,999 33,999 20,999 10,900  

วนัที ่5-10 ต.ค. 65 33,999 33,999 33,999 20,999 10,900  

วนัที ่10-15 ต.ค. 65 37,999 37,999 37,999 20,999 10,900  

วนัที ่12-17 ต.ค. 65 37,999 37,999 37,999 20,999 10,900  

วนัที ่17-22 ต.ค. 65 33,999 33,999 33,999 20,999 10,900  

วนัที ่19-24 ต.ค. 65 37,999 37,999 37,999 20,999 10,900  
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วนัที ่24-29 ต.ค. 65 37,999 37,999 37,999 20,999 10,900  

วนัที ่26-31 ต.ค. 65 35,999 35,999 35,999 20,999 10,900  

วนัที ่31 ต.ค.- 5 พ.ย. 65 35,999 35,999 35,999 20,999 10,900  

วนัที ่2 - 7 พ.ย. 65 35,999 35,999 35,999 20,999 10,900  

วนัที ่7 - 12 พ.ย. 65 33,999 33,999 33,999 20,999 10,900  

วนัที ่9 - 14 พ.ย. 65 35,999 35,999 35,999 20,999 10,900  

วนัที ่14 - 19 พ.ย. 65 33,999 33,999 33,999 20,999 10,900  

วนัที ่16 - 21 พ.ย. 65 35,999 35,999 35,999 20,999 10,900  

วนัที ่21 - 26 พ.ย. 65 33,999 33,999 33,999 20,999 10,900  

วนัที ่23 - 28 พ.ย. 65 35,999 35,999 35,999 20,999 10,900  

วนัที ่28 พ.ย.- 3 ธ.ค. 65 35,999 35,999 35,999 20,999 10,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ                                                                                (-- / -- / อาหารบนเครือ่ง)  

ส าหรบักรุป๊เดนิทาง เดอืนตลุาคม 
20.00 น.       คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่XJ 620 
  บรกิารอาหารเสรฟ์ิรอ้นและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง (มือ้ที ่1) 
 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮคิาวา - หมูบ่า้นราเมน – เมอืงคามคิาวา่ - พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง ICE 
PAVILLION - อาบน า้แร ่                  ( - /L / D) 

08.40 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ                                                                                                    

ส าหรบักรุป๊เดนิทาง เดอืนพฤศจกิายน 

23.00 น.       (กรณีไฟลท์บนิเวลา 02.10 น.) คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮคิาวา - หมูบ่า้นราเมน – เมอืงคามคิาวา่ - พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง ICE 

PAVILLION - อาบน า้แร ่      ( อาหารบนเครือ่ง /L / D) 

02.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่XJ 620 
  บรกิารอาหารเสรฟ์ิรอ้นและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง (มือ้ที ่1) 
10.40 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮ

อกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะไดช้ื่อว่าหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาวของ

ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มี

รสชาตอัินเป็นเอกลักษณ์และไดร้ับการกล่าวขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่า

ทศวรรษหมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นรา
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เมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืน!!ไฮไลท ์หมู่บา้นราเมนที่

รวบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว!!และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรับผู ้

ทีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทุกๆรา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเอง ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอด

นยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2 )เมน ูราเมน (Ramen) ถอืเป็นอาหารเมนยูอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะ

ดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองคามิคาว่า  ชมความสวยงามของน ้ าแข็ง ณ 

พพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็งคามคิาวา่ เป็นพพิธิภัณฑข์นาดใหญ ่ดา้นหนา้

ของพพิธิภัณฑเ์ป็นศูนยข์ายของทีร่ะลกึ ภายในพพิธิภัณฑม์แีกลลอรีช่ัน้ใต ้

ดนิที่รวบรวมชิน้งานที่ท ามาจากน ้าแข็ง ทางเดนิอุโมงค์น ้าแข็งที่ประดับ

ประดาดว้ยไฟสวยงาม  บาร์น ้ าแข็ง และถ ้ าจ าลองหินงอกหินยอ้ย 

นอกจากนัน้ยังมสีตัวท์ะเลทีอ่าศัยอยูใ่ตน้ ้าแข็ง เชน่ คลโิอเนะ (Clione) หรอื

ทีรู่จ้ักกันในชือ่ผีเสือ้ทะเลใหช้มกันอกีดว้ย !!!ไฮไลท ์โดยสรา้งใหเ้ป็นโลก

น ้าแข็งทีม่อีณุหภมูภิายในต ่าถงึ -40 องศาเซลเซยีส  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3 ) ณ ภัตตาคาร 

ทีพั่ก   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่ 

น าทา่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทกั้บการแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิผา่น

ความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพ

ใหก้ระปรีก้ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอัศจรรยแ์หง่การอาบน ้าแร่แบบญีปุ่่ น 

 

วนัทีส่าม โทมติะ ฟารม์ – ซกิไิซโนะโอกะฟารม์ – ซปัโปโร                                     (B /L / อสิระ)  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4 ) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟรุาโนะ  ตัง้อยูบ่รเิวณศนูยก์ลางของเกาะฮอก
ไกโด ไดร้ับฉายาว่า “เฮะ โซะ โนะ มะ ช”ิ หรือ “เมืองสะดือ” เที่ยวชม 

โทมติะฟารม์ สวนสวยแห่งนี้ปลูกโดยครอบครัวโทมติะที่ไดม้กีารสบืทอด
มากว่า 70 ปี เริม่จากการปลูกเพื่อชมความงามภายในครอบครัว มชีือ่เสยีง
โดยไดน้ าตน้ลาเวนเดอรม์าจากประเทศฝรั่งเศสเขา้มาปลูก จากนัน้ภายใน
เวลา 3 ปี ไดน้ าดอกลาเวนเดอรม์าสกัดเป็นน ้าหอมและไดค้วามนยิมตลอด
มา ดว้ยระยะเวลา 33 ปีก็สามารถขยายพืน้ทีป่ลูกไดผ้ลผลติ จนมชีือ่เสยีงมา
จนถงึปัจจุบัน นักท่องเทีย่วนยิมเดนิทางมาท่องเทีย่วในชว่งฤดูรอ้นเพือ่ชมทุ่งลาเวนเดอร ์ฤดูกาลบาน ประมาณ
ชว่งปลายเดอืนมถินุายน - ตน้เดอืนสงิหาคม (ชว่งกลางเดอืนพฤษภาคม – ปลายเดอืนมถินุายน จะเป็นดอกป๊อบ
ป้ีไอซแ์ลนด ์หรอื ป๊อปป้ี Oriental)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5 ) ณ ภัตตาคาร  
 เดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็ก ๆ ทตัีง้อยู่บรเิวณกลางเกาะฮอก

ไกโด ทีไ่ดช้ือ่วา่ “Small Town Of The Most Beautiful Hills”  
ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพววิทวิทัศน์แบบพา
โนรามาววิ ระหว่างสองขา้งทางทีเ่ต็ม ไปดว้ยทุ่งขา้วบารเ์ล่ยส์ี

เหลอืงทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมันฝรั่งสเีขยีวสด โดยมสีี

ฟ้าครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลัง สลับเนินเขา น าท่านชม
สวนสวยอีกหนึ่ง ณ เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไมห้ลากสี Hill of 
Seasonal Colors หรอื ซกิไิซโนะโอกะฟารม์ ชมทุ่งดอกไม ้
ชิดิไซ  หรือ The Hill of Seasonal Colors มีว ิวทิวทัศน์อัน
สวยงามของ ทุ่งดอกไมใ้นรูปแบบพาโนรามาทีส่ลับสับเปลีย่นกันอวดสสีันสะพรั่งไปตามฤดูกาล ทัง้ฤดูใบไมผ้ลิ
ฤดรูอ้นจนกระทั่งใบไมร้่วง ใหไ้ดช้ืน่ชมกัน ดอกไมห้ลายสสีนัทีจ่ะท าใหท้า่นหลงรักเมอืงนี้ 

ค ่า  อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพั่ก   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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วันทีส่ี ่ โอตาร ุ- คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร-ี  ศาลเจา้ฮอกไกโด – DUTY FREE- ทานุกโิคจ-ิบฟุเฟตข์าป ู 
   (B /อสิระ / D)    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสูเ่มอืงโอตารุ” โอตารุเป็นเมอืงทา่ส าคัญส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าดต า่ของ
ภเูขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง “คลองโอตาร”ุ หรอื “โอตารอุนุงะ” มคีวามยาว 1.5 
กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่!!!
ไฮไลท ์บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับ
เป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวง
สาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้ที่
กวา้ง จากนัน้ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทาง
ประวัตศิาสตรเ์มอืง ถนนซาไกมาจ ิ ถนนซาไกมาจเิป็นถนนเกา่แกท่ีม่อีายกุวา่สองรอ้ยปี โดยปัจจุบันสองขา้งทาง
ของถนนแหง่นี้ลว้นเตม็ไปดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึในตกึแถวโบราณ รวมถงึรา้นขายเครือ่งแกว้ และผลติภัณฑท์ี่
ท าจากแกว้ในแบบตา่งๆ ทีน่่าสนใจ นอกจากนัน้ถนนซาไกมาจยิังเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเลสดๆ ทัง้กุง้ 
หอย ป ูปลา ทีถ่กูปรุงรสไดอ้ยา่งถงึเครือ่ง และน่ันก็ท าใหถ้นนเสน้นี้กลายเป็นแหลง่ ชอ้ปป้ิงยอดนยิมของเมอืงวา
ตารทุีเ่หมาะส าหรับการเดนิเลน่ทีส่ดุ 

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวัน  

จากน่ันเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด สมเด็จพระจักรพรรดเิมจทิรงมพีระบรมราชโองการ  โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง 
“ศาลเทพเจา้แหง่การบกุเบกิ 3 องค”์ เพือ่เป็นทีพ่ึง่ทางจติใจของค  ณะผูบ้กุเบกิใหม้กี าลงัใจทีจ่ะฟันฝ่าอปุสรรค
ความยากล าบากในการบกุเบกิป่าบรสิทุธิ ์ในปี ค.ศ. ในปีค.ศ.1869 โดยในสมัยนัน้ชมิาโยชทิาเกะ ทตูบกุเบกิผู ้
เป็นคนด าเนนิการออกแบบวางผังเมอืงซปัโปโร เป็นผูต้กลงใจทีจ่ะสรา้งศาลเจา้ขึน้ ณ พืน้ทีข่องมารุยามะทีถ่กู
โอบลอ้มดว้ยภเูขาทัง้สามดา้นและอกีดา้นแผข่ยายออกสูทุ่ง่ราบ ในปัจจุบันจงึมกีารสกัการะเทพสีอ่งค ์และยังคง
มคีวามเกีย่วขอ้งผกูพันกับวถิชีวีติของชาวฮอกไกโดอยา่งลกึซึง้ เริม่ตัง้แตก่ารมาสกัการะในวนัปีใหม ่การปัดเป่า
รังควาญ วนัเซ็ตสบึนุ พธิสีมรสและอืน่ๆ เป็นตน้ น าทา่นสู ่DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี
และการชงชา ตา่งๆ ตามอัธยาศัย น าทา่นชอ้ปป้ิง“ ถนนทานกุโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดย
มพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ี
วดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุ่นดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซน็เตอร ์
และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรอ้น100เยน  นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกิ
ขนาดใหญ ่

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่7 ) ณ ภัตตาคาร เมน ูบฟุเฟตข์าป ู3 ชนดิ (ซไูว ทาราบะ ปขูน) พรอ้ม เบยีร ์ไวน ์
สาเก ไมอั่น้ *** เฉพาะกรุ๊ป HAPPY TEAM เทา่นัน้ !! 

 
ทีพั่ก  T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้           โรงงานช็อกโกแลต – โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร – ถนนทานุกโิคจ ิ    (B /L /อสิระ)    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอชิ ิ(ชมดา้นนอก) เป็นโรงงานผลติช็อคโกแลตยี่หอ้ "ชโิร่ย โคยบโิตะ" 
(Shiroi Koibito) ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในเกาะฮอกไกโด ตัวอาคาร ของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปทีแ่วดลอ้ม
ไปดว้ยสวนดอกไมใ้หท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร ฮอก
ไกโดเป็นแหลง่ผลติเบยีรค์รัง้แรกของประเทศญีปุ่่ น เมอืงซปัโปโรจงึเป็นแหล่งผลติทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และเป็นยีห่อ้ที่
นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ตัง้แต่ ปี 1877 มาจนถึงปัจจุบัน และยังส่งออกไปท่ัวโลกอีกดว้ย 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Museum) เปิดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็นโรงกลั่น ภายใน
พิพิธภัณฑ์จะแนะน าประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่ น และกระบวนการขัน้ตอนการผลิตเบียร์ (แต่ไม่ค่อยมีขอ้มูล
ภาษาอังกฤษมากนัก) หลังนทิรรศการมใีหช้มิเบยีรฟ์ร ีบรรยากาศสบายๆกับการดืม่เบยีร ์และรับประทานบารบ์คีวิ
เนือ้แกะ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหาร 
น าทา่นชอ้ปป้ิง“ ถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมี
รา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุ่นดว้ย เนื่องจากมเีกมเซน็เตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รอ้น
ดองก ีรอ้น100เยน  นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 

ค ่า  อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพั่ก   T-MARK CITY HOTEL/ KARAKSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซะ– สนามบนิสุวรรณภูม ิ                                                     ( B /L / --)                                    

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่10) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  กรณีรา้นอาหารเปิดไมท่นัจะเตรยีมอาหารกลอ่งไปแจกทีส่นามบนิ 
09.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ สูส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 621 บรกิารอาหารเสรฟิรอ้นและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง (มือ้ที ่11) 
15.10 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

ส าหรบักรุป๊เดนิทาง เดอืนตลุาคม 
 
------------------------------------------------------------------------หรอื--------------------------------------------------------------------- 

11.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ  สูส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ 621 บรกิารอาหารเสรฟ์ิรอ้นและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง (มือ้ที ่11) 

18.00 น.   เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
ส าหรบักรุป๊เดนิทาง เดอืนพฤศจกิายน 

 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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หมายเหต ุ:  การใหบ้รกิารของรถบสัน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่ น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นน ัน้สามารถ

ใหบ้รกิารไดว้นัละไมเ่กนิ 12 ช ัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ตารางการทอ่งเทีย่วในรายการเดนิทาง โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.   
8. คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่ประกันโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล วงเงนิทา่นละ 50,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. บรกิารน ้าดืม่วันละ 1 ขวด/วัน 

11. ออกใบเสร็จคา่บรกิาร รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี โปรดแจง้เจา้หนา้ที)่ 
12. ราคารวมคา่วซีา่แลว้ กรณี ลกูคา้วซีา่ไมผ่า่น จะตอ้งเสยีคา่วซีา่ 1,575  บาท และคา่บรกิาร 800บาท เพิม่ตา่งหาก 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
2. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
3. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
4. คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง  กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

5. คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบัุตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกู

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย หรอื ญีปุ่่ นมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตวัเพิม่เตมิ หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ 

ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

7. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิในวนัเช็คอนิ) 
8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 
 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ น
ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับที่
ประเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งวา่งหรอืตามวันเดนิทางของตั๋ว
เครือ่งบนิทัง้น้ีแลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณทีา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิขึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

* ตั๋วสายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ั่ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ั่งโดยระบบสายการบนิ * 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ตจ่ะท าการ 
Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสาร  และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่ส าหรบัผูเ้ดนิทางใหม ่
2. กรณีวันเดนิทาง ไมต่รง กับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหา
ผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่ส าหรบัผูเ้ดนิทางใหม ่
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่ทวัร ์100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของาทวัร ์
ทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิาทวัร ์100% ของคา่บรกิารที่
ช าระมาแลว้  
กรณีเป็นกรุ๊ปเหมา ขึน้อยูกั่บขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิท ทัวรผ์ูข้ายและผูซ้ ือ้เทา่นัน้ 
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจดัเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 
6.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
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หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหกั้บ 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่น 
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม 
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง 
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์  
6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่
เป็นส าคัญ 
7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก 
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื 
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น 
ตน้(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
8. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน 
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ 
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
9.ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบัุตเิหตใุน 
รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 
10.ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง 
มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็น 
การช าระเหมาขาด 
11. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท 
ของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
12. ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู ทีไ่มใ่ชก่าร 
ประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออก 
เมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
13.กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่นสามารถ 
เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม ่
รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
14.กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอาย ุ
ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


