
 

 
 

PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 3D2N 
พกัสกรีสีอรท์สดุหร ู4 ดาว  2 คนื 
สมัผสัหมิะ เรยีนสก ีเลน่สก ีแบบฟร ีฟร ี!! สดุฟิน เต็มอิม่ 3 วนั 2 คนื 

All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna  

SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard 
พเิศษ !! ฟร ีรถรบั-สง่ สนามบนิ-Club med Sahoro 
 หมายเหต:ุ โปรแกรมการเดนิทาง ทา่นสามารถปรบัเปลีย่นสายการบนิตามความตอ้งการ 

(**ราคานีไ้มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ**) 
 
 



 

วนัแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ-ชโิทเซ ่(ฮอกไกโด) 
  

............  เช็คอนิดว้ยตัวทา่นเอง ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิหรอื ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
(ตามสายการบนิทีท่า่นเลอืก) 

 
............  ออกเดนิทางสู ่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ..... เทีย่วบนิที.่....  

 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง ชโิทเซ ่(ฮอกไกโด)- CLUB MED SAHORO 
 

............  ถงึ สนามบนิชโิทเซ ่(New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ น

เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)  ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ     
จากนัน้ผูเ้ดนิทางตดิตอ่ทีเ่คา้เตอรข์องทาง Club Med ซึง่อยูช่ัน้เดยีวกับผูโ้ดยสารขาเขา้  

   แลว้เดนิทางโดยรถบสั จากสนามบนิชโิทเซไ่ปยงัรสีอรท์ทีส่ ารองจองหอ้งพกัไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

**เวลารถรบั New Chitose Airport International Terminal – Domestic Terminal – Club Med** 

 

 

 

 

 

 



 
เมือ่ไดเ้วลารถบัส ทา่นจะเดนิทางโดยรถบัสและเดนิทางสูค่ลบัเมด Sahoro Hokkaido 

สกรีสีอรท์ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารดา้นการเลน่สกพีรอ้มอปุกรณ์ทีท่ันสมัยตามมาตารฐานกฬีาสกี

และสโนบอรด์ระดับโลก และทมีครฝึูกสอนการเลน่สก ี(ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) ใชเ้วลา

เดนิทาง 2.30 ชม. (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในขณะน ัน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเช็คอนิท ์และพักผอ่นกับกจิกรรมตา่งๆทีใ่หบ้รกิารภายในรสีอรท์  ทมีคลับเมดฮอก

ไกโด ร่วมตอ้นรับทุกท่านและอธบิายการใชบ้รกิารต่างๆ จากนั้นน าท่านไปยังหอ้งพัก 

พรอ้มแนะน าการใช ้SKI Pass (ไม่มีค่าใชจ้่ายเพิม่เติม) โดยทีมจีโอ (GOs) ที่มาจาก

หลากหลายประเทศ 

หมายเหต ุ กจิกรรมบรกิารฟร ีไดแ้ก ่ 

1. หอ้งอาบน ้าแบบออนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น และสระวา่ยน ้าอณุหภมูหิอ้งตัง้แต ่11.00 – 23.00 น. ทกุวัน 
2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบรกิาร 11.00 – 23.00 น. 

3. บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิาร 10.00 – 24.00 น. ทา่นสามารถใชบ้รกิารเมนูเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และไมม่ี
แอลกอฮอล ์กวา่ 100 เมนู และอาหารวา่ง ขนมตา่ง ๆ ตามเวลาดังนี้ (การบรกิารและเมนู อาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม)   
 Happy Croissant  10.00 – 11.00 น.  
 Noon Appetizer  11.00 – 12.00 น. 

 Tea Time   15.00 – 16.30 น. 
 Evening Appetizer 17.30 – 18.30 น.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
15.00 น.  ทา่นสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ี 

  และใช ้SKI Lift ไปยังจดุจอดตา่งๆ และชมววิ (กรณีบัตรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 
18.00 น. บริการอาการค ่า ที่หอ้งอาหารคลับเมด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหาร

นานาชาต ิอาท ิอาหารญีปุ่่ น อาหารยุโรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ต่างๆ 
มากมาย เชน่ ไวน์แดง ไวน์ขาว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่ง ๆ  

18.50 น. ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเล่นสก ีทา่นสามารถลงชือ่เพือ่เขา้รับการฝึกสอนในแต่ละคลาสตาม
ระดับความสามารถของทา่นตัง้แตร่ะดับปพูืน้ฐาน ไปจนถงึทักษะสกรีะดับสงูโดยไมม่คีา่ใช่

จา่ย กรณีทีท่่านไมม่อีุปกรณ์สกหีรอืชุดเลน่สกทีา่นสามารถเช่าหรอืซือ้ไดท้ ีแ่ผนก

กฬีาสก ี(คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 
  

หมายเหต ุ
1. บรกิารคลาสครูฝึกสอนสกีและสโนบอรด์ มีทัง้หมด 6 ระดับ ส าหรับเด็กอายุตัง้แต่ 4 ปีขึน้ไป และ

ส าหรับผูใ้หญ่ โดยค านึกถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ เปิดบริการตั ้งแต่ 09.00 - 11.00 และ           
13.00 - 15.00 ตามตารางที่ก าหนดใหแ้ละเปลี่ยนแปลง ยกเลิกไดต้ามสภาพอากาศและความ
ปลอดภยั 

2. ส าหรับคา่เชา่ชดุสก ีผูใ้หญ ่ทา่นละ 3,600 เยน/วัน และเด็กทา่นละ 2,600 เยน/วัน  
3. ส าหรับทา่นทีต่อ้งการ Private Ski Lesson ทา่นสามารถสอบถามเจา้ทีใ่นวันทีท่า่นเขา้พักระหวา่งวันที ่

18.00 – 19.15 น. ทีแ่ผนกบรกิารสก ี
 

 
20.15 น.    หลังอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชวจ์ากทมีจโีอ ทีห่ลากหลาย

ความสามารถและการแสดงทีไ่มซ่ ้าในแตล่ะค ่าคนื จากนัน้สนุกกับการเตน้แบบไมซ่ ้าใคร 

(Club Med Crazy Sign) และทา่นสามารถเลอืกสัง่เครือ่งดืม่นานาชนดิทีบ่ารเ์ครือ่งดืม่ไวน์

แดง ไวน์ขาว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ 

00.00 น.       ราตรสีวัสดิ ์

พกัที ่   CLUBMED SAHORO เป็นสกรีสีอรท์ระดบั 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง คลบัเมด ซาโฮโร ่ (CLUB MED SAHORO) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08.45 น.       ทา่นสามารถเตรยีมพรอ้มและเช็คอปุกรณ์สก ีสโนบอรด์ทีจ่องไว ้เพือ่ความสนุกสนาน และ

เพือ่ความสะดวกสบายของทา่น ทา่นสามารถมาถงึกอ่นเวลาประมาณ 30 นาท ี
09.00-11.00  บรกิารคลาสสกแีละสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามทีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 



 
หมายเหต ุ  หากทา่นไมเ่ลน่สก ีหรอืสโนบอรด์ ทา่นสามารถเลอืกสนุกกับกจิกรรมอืน่ไดต้ามทีท่างรี

สอรท์จัดขึน้ (บางรายการอาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) เชน่ 
 1. ทา่นสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift ไปยัง

จดุจอดตา่งๆ และชมววิ ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (กรณีบัตรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 
 2. Snow Trekking เป็นการเดนิส ารวจธรรมชาตทิา่มกลางหมิะขาวโพลน (08.00-10.00 น.) 

ทา่นสามารถเชา่รองเทา้ลยุหมิะทีแ่ผนกกฬีาสกแีละลงชือ่ลว่งหนา้ 1 วัน 

 
11.30 น.    บริการอาหารกลางวันที่หอ้งอาหาร แบบบุฟเฟต์ ที่มีความหลากหลายจากอาหาร

นานาชาต ิ อาท ิอาหารญีปุ่่ น อาหารยโุรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ต่างๆ
มากมาย เชน่ ไวน์แดง ไวน์ขาว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

 
13.00 น.    บรกิารคลาสสกแีละสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามทีท่า่นไดร้ะบไุว ้หรอืพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หมายเหต ุ กจิกรรมบรกิารฟร ีไดแ้ก ่ 
1. หอ้งอาบน ้าแบบออนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น และสระวา่ยน ้าอณุหภมูหิอ้งตัง้แต ่11.00 – 23.00 น. ทกุวัน 
2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบรกิาร 11.00 – 23.00 น. 

3. บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิาร 10.00 – 24.00 น. ทา่นสามารถใชบ้รกิารเมนูเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และไมม่ี
แอลกอฮอล ์กวา่ 100 เมนู และอาหารวา่ง ขนมตา่ง ๆ ตามเวลาดังนี้  

(การบรกิารและเมนู อาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม)   
 Happy Croissant  10.00 – 11.00 น.  
 Noon Appetizer  11.00 – 12.00 น. 

 Tea Time   15.00 – 16.30 น. 
 Evening Appetizer 17.30 – 18.30 น.  

 
 

15.00 น.   ทา่นสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift   ไปยงัจดุ

จอดตา่งๆ และชมววิ (กรณีบตัรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรบั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.     บรกิารอาการค ่า ที่หอ้งอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจาก

อาหารนานาชาต ิอาท ิอาหารญีปุ่่ น อาหารยุโรป อาหารจนี  พรอ้มบรกิารเครือ่งดื่มต่างๆ

มากมาย เชน่ ไวน์แดง ไวน์ขาว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20.15 น.    หลังอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชวจ์ากทมีจโีอ ทีห่ลากหลาย

ความสามารถและการแสดงทีไ่มซ่ ้าในแตล่ะค ่าคนื จากนัน้สนุกกับการเตน้แบบไมซ่ ้าใคร 

(Club Med Crazy Sign) และทา่นสามารถเลอืกสัง่เครือ่งดืม่นานาชนดิทีบ่ารเ์ครือ่งดืม่ไวน์

แดง ไวน์ขาว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

ค า่ แนะน าใหท้า่นเคลยีรค์า่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง ๆ เชน่ คา่เชา่อปุกรณ์สก ีฯลฯ เพือ่ความรวดเร็ว

กอ่นทีจ่ะเช็คเอา้ทใ์นวันรุง่ขึน้ 

00.00 น.        ราตรสีวัสดิ ์

พกัที ่   CLUBMED SAHORO เป็นสกรีสีอรท์ระดบั 4 ดาว  

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง CLUB MED SAHORO-ชโิทเซ-่กรุงเทพฯ 
 
............ ผูเ้ดนิทางตอ้งท าการเช็คเอา้ท ์และแสตนบายทีล่๊อบบี ้เพือ่เดนิทางไปยังสนามบนิ 

 **เวลารถรบั Club Med - New Chitose Domestic Airport - International Terminal ** 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
............ เดนิทางโดยรถบสั จากรสีอรท์ไปยงัสนามบนิชโิทเซ ่ (New Chitose Airport)  

เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
 

............ เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ ่แลว้ท าการเชค็อนิโหลดสมัภาระทีเ่คา้น์เตอรข์องสายการบนิ  

............ ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ............ 

............ ถงึ ทา่อากาศสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 ขอขอบพระคุณทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 

อตัราคา่แพ็คเกจ Club Med Sahoro, Hokkaido 3 วนั 2 คนื  (ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ)  
 

Date of Travel Room type Adult 

Teenager 
(12-17 yrs) Child 

(4-11 yrs)  

Extra 
night 

Adult 

Extra night 
Teenager 

(12-17 yrs) 

Extra night 
Child 

(4-11 yrs) 

26-28 MAR 20 
Club Triple 

Room 
22,900 20,900 19,900 10,000 7,900 5,900 

28-30 MAR 20 
Club Triple 

Room 
22,900 20,900 19,900 10,000 7,900 5,900 

  

** หมายเหต ุหอ้ง Club Triple Room เป็นหอ้งพกัทีเ่รยีบงา่ยและสะดวกสบาย 
เหมาะส าหรบัครอบครวัทีม่เีด็กและเขา้พกัคู ่** 



 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 
 ทา่นตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่หอ้งพักภายใน Club Med Sahoro จ านวน 2 คนื (หอ้งพักคู)่  

 คา่อาหารทุกมือ้, ค่าเครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ ไวน์, คอกเทล, น ้าผลไม ้(ยกเวน้เครือ่งดืม่ระดับพรเีมีย่ม 
และแชมเปญ) 

 คา่ใชส้ิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เชน่ ฟิตเนส, โยคะ, บอ่น ้ารอ้นกลางแจง้, Squash ETC. 

 คา่ครผููช้ านาญในการสอนการเลน่สก ีหรอืสโนวบ์อรด์  
 ฟร ี! SKI LIFT PASS ส าหรับเลน่สก ี

 รถรับสง่สนามบนิ ไป-กลับ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงิน 500,000 

บาท (คา่รักษาพยาบาล) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-ฮอกไกโด-กรงุเทพฯ 
 คา่อุปกรณ์ในการเล่นสก ีเชน่ ชดุสกทีัง้เสือ้และกางเกง, รองเทา้สก,ี สโนวบ์อรด์, แวน่กันลม, หมวก

นริภยั, ถงุมอื เป็นตน้  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง ETC. 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง: ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทัง้หมด      

(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้อ่นการเดนิทาง 30 วัน) 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีร่ัฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตวั่นที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ี่

จะเขา้ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจงึจะสามารถเขา้
ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึ

วัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ 
ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 

(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ)  

(3)  ชือ่-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ 
เตรยีมให)้  

(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 



 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 
 ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอย่างนอ้ย 2 ท่านขึน้ไป และมีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว

เทา่นัน้ 
 ทางคลับเมดสามารถ Check in 15:00 // Check out 10:00  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่
ระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ  
 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ

ติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของ
มัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้ง
เรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้นี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใด

สว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชม

ได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่น

หนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมด

แลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่จะ

เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิจ์ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม และสภานการณ์ตา่งๆทัง้นี้ ทางบรษัิทจะ

ยดึถอืและค านึงความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ รวมถงึประโยชน์สูงสดุของลูกคา้สว่นมากเป็น

ส าคัญ 

 



 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 


