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HOKKAIDO FULL DAY (5D3N) 

“CTS11 HOKKAIDO SUPER SWEET ” 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ620 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซโิตเสะ) 23.55-08.40 

XJ621 CTS(ซโิตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 09.55-15.10 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

http://www.followmeholiday.com/
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DAY 1 

กรุงเทพฯ – สนามบนิชโิตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                   

21.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน า

เพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

23.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิ Air 

Asia X เทีย่วบนิที ่XJ620   

 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช่ัวโมง**          

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก

ฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
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DAY 2  

สนามบนิชโิตเสะ– ทะเลสาบโทยะ –  KIRORO สกรีสีอรท์  – ออิอนมอล ์                                       

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

TOYA LAKE ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจาก

ปากปล่องภูเขาไฟ ซึง่เกดิจากการระเบดิตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีมาแลว้ ซึง่ทะเลสาบที่เกดิจาก

ระเบดิครัง้นัน้ไดแ้ก ่ทะเลสาบชคิ็อทส ึ(LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบคัททะระ (LAKE KATTARA) ทะเล

สาบฮังเง็ตส ึ(LAKE HANGETSU) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบที่เกดิขึน้นัน้ ทะเลสาบโทยะ 

ถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีธรรมชาตทิี่สวยงามมากกว่าแห่งอืน่ดว้ยมีภูเขาไฟอยู่กลางทะเลสาบ รอบบรเิวณ

ทะเลสาบโทยะมแีหลง่อาบน ้าแร่ชัน้ดใีหไ้ดแ้ชก่ันอกีดว้ย และทะเลสาบแหง่นี้มคีวามพเิศษตรงทีน่ ้าจะไม่

แข็งตัวในชว่งฤดหูนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดนิเลน่ ป่ันจักรยาน หรอืลอ่งเรอืชม

ทวิทัศน์อันงดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

KIRORO RESORT คโิรโระ รสีอรต์ เป็นสกรีีสอร์ตที่ใกลเ้มืองซัปโปโรที่สุด ภายในประกอบดว้ยโรงแรมในเครือ 

สตารว์ูด โฮเต็ล แอนด ์รสีอรต์ 2 แหง่ ไดแ้ก ่เดอะ คโิรโระ ทรบิวิท ์พอรต์โฟลโิอ (The Kiroro, a Tribute 

Portfolio Hotel) โรงแรมหรูภายใตแ้บรนด ์“ทรบิวิท ์พอรต์โฟลโิอ” แหง่แรกในเอเชยีแปซฟิิก และ เชอรา

ตัน ฮอกไกโด คโิรโระ รสีอรต์ (Sheraton Hokkaido Kiroro Resort) โรงแรมระดับหา้ดาวทีอ่ยู่ตดิลานสก ี

ทีเ่ป็นลาสกไีดร้ับความนยิมแกนั่กท่องเทีย่วที่เดนิมาเยอืนฮอกไกโด คโิรโระ เป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่เป็น

ที่รูจ้ักของชาวไทยเป็นอย่างด ีหลังจากที่ถูกเลอืกเป็นโลเคช่ันหลัก ถ่ายท าหนังเรือ่ง “แฟนเดย ์แฟนกัน

แคว่ันเดยีว” ทีโ่ดง่ดังและเป็นทีช่ืน่ชอบของคนที่เดนิทางมาท่องเทีย่ว ทีจ่ะตอ้งอยากลับมาเยอืน คโิรโระ

อกีครัง้ (ไมร่วมคา่ขึน้กอนโดลา่) 

http://www.followmeholiday.com/
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 AEON MALL   ออิอน มอลล ์  เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรูปแบบที่

ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟช่ัน อาหารสดใหม่ และ

อุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสื้อผา้แฟช่ันมากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO 

STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไม่ตอ้งเสยี

ภาษีสนิคา้ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มีใหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลาย

ประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหาร  

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่      SUPER HOTEL  , OTARU หรอืเทยีบเทา่   
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DAY 3 

คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–โอตารุ อควาเรยีม 

-ดวิตีฟ้ร ี- โรงงานช็อกโกแลต – มติชุย เอาทเ์ล็ท                                                                                                                                            

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

OTARU น าท่านสู่ เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนที่ลาดต ่า

ของภเูขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวที่มีชือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอนุงะ มคีวามยาว 

1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหาร

เรยีงรายอยู่ บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่

ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่ง

เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานที่ท่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิ

แดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบตา่งๆ จงึท าใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมา

มรีูปแบบและสทีีแ่ตกตา่งกัน จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่าน

สามารถชมกลอ่งดนตรใีนรูปแบบตา่งๆ สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบนั อกีทัง้ยัง

สามารถเลอืกคดิแบบท ากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กี

ดว้ย 
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OTARU AQUARIUM พพิธิภณัทส์ตัวน์ า้โอตารุ เป็นอควาเรีย่มทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด และเป็นหนึง่ในอค

วาเรีย่มทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ นดว้ย สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1974 ตัง้อยู่ใกลก้บัชายฝ่ังทะเลของเมอืงโอตารุ ท า

ใหม้บีรรยากาศรมิทะเลและทวิทัศน์ทีส่วยงาม อยู่หา่งจากตัวเมอืงโอตารปุระมาณ 6 กโิลเมตร หรอื 25 

นาทโีดยรถบัสเท่านัน้ ภายในมกีารจัดแสดงสัตวน์ ้าตา่งๆมากถงึ 5 พันตัวจาก 250 สายพันธ ์โดยเนน้ไปที่

สัตวท์อ้งถิน่ของฮอกไกโดและแถบขัว้โลก รวมทัง้การแสดงของสัตวต์า่งๆเชน่ ปลาโลมา และแมวน ้า 

นอกจากนี้กย็ังมสีวนสนุกตัง้อยู่ตดิกันดว้ย 

ไฮไลทข์องสวนสัตวน์ ้าโอตารจุงึเป็นสัตวท์ีจ่ัดแสดงอยู่ ซึง่สว่นใหญ่จะหาชมไดย้ากเพราะเป็นทัง้สัตว์

ทอ้งถิน่และสัตวข์ัว้โลก เชน่ สงิโตทะเล, Walruses, แมวน ้า, โลมาชายฝ่ังสายพันธญ์ีปุ่่ น และเพนกวนิอกี

หลายสายพันธ ์ทีม่กีารจดัแสดงแบบโอเพ่นในลักษณะเรยีนแบบถิน่ทีอ่ยู่ตามธรรมชาตใิกลก้ับชายฝ่ัง

ทะเล จนบางครัง้จะมจีะสามารถมองเห็น แมวน ้าและสงิโตทะเลตามธรรมชาตขิึน้ฝ่ังมานอนอาบแดดตาม

โขดหนิไดด้ว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพเิศษ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ3์ชนดิอิม่ไมอ่ ัน้ 

 

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY   โรงงานช็อกโกแลต ทีห่มู่บา้นอชิยิะ ซึง่เป็นแหล่งผลติช็อกโกแลตที่มี

ชือ่เสยีงที่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลอืกซือ้ช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ไดเ้ลยคอื ช็อกโกแลตสี

ขาวแด่คนรัก(Shiroi Koibito) ซึง่เป็นช็อกโกแลตที่ข ึน้ชือ่ที่สุดของที่นี่เลยทีเดยีว หรือเดนิถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ท่านจะไดเ้ลอืก

ซือ้ช็อคโกแลตที่หาซือ้ที่ไหนไม่ได ้และท่านก็ยังจะไดช้มประวัตคิวามเป็นมาของโรงงาน (ไม่รวมคา่เขา้

สว่นการผลติ) 
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MITSUI OUTLET   มติชุย เอาทเ์ล็ท เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่แหง่แรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนด์

ต่างๆ จ าหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีรา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท่้าน

เลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดทีี่ รา้นคา้ปลอดภาษี 

DUTY FREE อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่                อสิระอาหารค า่เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 4 

ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด –ศาลเจา้ฮอคไกโด- ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย 

-ยา่นเกา่ ทานุกโิคจ-ิ NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWWER  

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 

เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาที่ใชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิที่ท ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละ

โทโยชริ่า ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนัน้ไดร้ับการบูรณะซ่อมแซม
ใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กีแ่หง่ 

จงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 

HOKKAIDO SHRINE เดนิทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด เดมิชือ่ ศาลเจา้ซัปโปโร เปลีย่นเพื่อใหส้มกับความยิง่ใหญ่

ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถงึแมจ้ะ

ไม่ไดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานเกา่แกนั่บพันปีดังเชน่ภมูภิาคคันโต แตท่ีน่ี่ก็เป็นทีส่าหรับใหค้นทอ้งถิน่ได ้

กราบไหวส้ิง่ศักดิส์ทิธิท์ีอ่ยู่ ณ ศาลเจา้แหง่นี้ เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจสบืไป 
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 จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อก 

เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่น

ทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เช่น ขา้วโพด แตงโม และ มัน

ฝรั่งตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกว่า donburi 

 

 

MOAI STATUE จากนัน้น าท่านชม อทุยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้ง

ตัง้แต ่ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยู่ในภเูขาของดอก

ลาเวนเดอร ์พระพุทธรปูเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงล าดบัของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่ว่า อะตา

มะ ไดบุตส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่่านมา  
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อทุยานโมอาย มพีืน้ทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุม่ของทีบ่รรจุอฐัแิละรองรบัได ้

70,000 กลุม่ (ชาวญีปุ่่ นไม่มกีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อฐั"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ 

โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด  (ทางสถานทีเ่ก็บคา่

บรจิาคเพือ่ใชท้ านุบ ารุงสถานที ่300 เยน โดยสมาชกิบรจิาคดว้ยตวัเองหนา้ทางเขา้) 

อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR Tower) เป็นตกึที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร 

เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้ง

ดจิติอล , เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส ์, รา้น100 เยน , รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟช่ันวัยรุ่น , รา้น 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตัง้อยู่ที่ชัน้ 38 เรียกว่า 

T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได ้

กวา้งไกลสวยงามทัง้กลางวันกลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิ

โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตกึ ย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองตดิ ๆ กันมีตกึ ESTA ซึง่ที่ชัน้ 10 เป็น

ศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มีอยู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซกูโิน่ (ไม่รวม

ตั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ (700-1000 เยน)  

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                                  

                                                                                                          บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                                                                                              Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                      License no.11/09492 

 

 

         Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

        www.followmeholiday.com                 9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek 69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                       

P
ag

e1
1 

 

ย่านเก่า ทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที่ มีหลังคามุง

บัวแดดบังฝนและหมิะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว

ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin 

NORIA FERRIS WHEEL ชงิชา้สวรรคย์กัษ ์ ตัง้อยู่บนชัน้ 7 ของหา้งสรรพสนิคา้ Norbesa ภายในเมอืงซัปโปโร 

(Sapporo) ที่นี่ถือไดว้่าเป็นอกีหนึ่งจุดชมววิทีส่วยที่สุดของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะอย่างยิง่ววิทวิทัศน์

ของเมอืงยามค ่าคนืนี่หากอยากชมแลว้ตอ้งมาทีน่ี่ใหไ้ด ้โดยชงิชา้ยักษ์แหง่นี้จะมเีสน้ผ่านศนูยก์ลาง 45.5 

เมตร ความสงูรวมอาคาร 78 เมตร มกีระเชา้น่ังทัง้หมด 32 ตัว วนแตล่ะรอบใชเ้วลา 10 นาท ีสามารถเห็น

ววิตัวเมอืงซัปโปโรที่สวยงามทัง้หมด ตอนกลางคนืตัวชงิชา้เองก็จะมีการประดับประดาดว้ยแสงไฟหลาก

สสัีน บอกเลยว่าถ่ายรูปนี่ทัง้สวยและอนิดีแ้บบสดุๆ 

อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

  

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                                  

                                                                                                          บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                                                                                              Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                      License no.11/09492 

 

 

         Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

        www.followmeholiday.com                 9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek 69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                       

P
ag

e1
2 

DAY5 

สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมอืง)                                                             

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (อาหารกลอ่ง) 

09.55  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ621  

** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช่ัวโมง 

15.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความประทับใจ 

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

 

** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้

หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 

โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน เมษายน 2563 

01-05 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

05-09 เมษายน 63 30,999 30,999 30,999 7,500 20,900 

08-12 เมษายน 63 30,999 30,999 30,999 7,500 20,900 

12-16 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 7,500 27,900 

19-23 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

22-26 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

29 เม.ย.-03 พ.ค. 63 30,999 30,999 30,999 7,500 20,900 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท 

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

(Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดย

สว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้สิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่น ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ ** 
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** อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยและตา่งชาต ิโดยลูกคา้ตอ้งเดนิทางทอ่งเทีย่วกบั

ทวัร ์ตลอดการเดนิทาง หา้มแยกออกเพือ่เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสทิธิใ์น

การเก็บคา่ธรรมเนยีม ในกรณีขอเอกสารยืน่วซ่ีา 1,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี  

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ว
ใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบนิ 
ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สัมภาระ ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่

เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แตทั่ง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของ
สายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขัน
กฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม

ที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 
(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให ้
มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสาย
การบนิ และ รุ่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่งการ
จองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้ง
เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะให ้

สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่าย
ใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้
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เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวันเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระ
แลว้ 
** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมด
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่ว
ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น 
สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 7 วัน 
กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่าย
การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึน้ต ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่
สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดี

ทีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิท
ฯ จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

• กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจา้หนา้ที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลือ่นวันและ

เวลาเดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีที่สายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่
ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิ

ความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่าง
นอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อ
จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิที่เกดิ
ขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิ
กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบ
ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการ
ออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดนิทางใหท่้านอย่างนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

• อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน 
ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง
ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

http://www.followmeholiday.com/
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• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลับ  

• การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวัง
สนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท่้านเตรยีมคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความ

เหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี
สถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใช ้

รองเทา้ที่สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าให ้

ระคายเคอืงตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 
เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดย
ส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม ทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้งการ
ไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท่้าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถูกเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 
และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 
มีกระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางตอ่ไป
ได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 
กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอื
เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

• เกีย่วกับที่น่ังบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิ

จะพยายามทีส่ดุใหท่้านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

• ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่าง
กัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 
(Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกันเสมอไป) 

• กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจ้ัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 
การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

• บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่ง

มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

http://www.followmeholiday.com/
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• รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมด

นีแ้ลว้* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
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