กำหนดกำรเดินทำง 11-16 / 24-29 กรกฎำคม 2561
สัมผัสกำรเดิ นทำงกับโปรแกรมสุดพิเศษ ท่องเที่ยวฮอกไกโด
ชมลำเวนเดอร์สุดโรแมนติก เที่ยวสวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ คำมิคำ
ว่ำ ไอซ์พำวิลเลี่ยน โซอุนเคียว คำมิฟุรำโน่ โทมิตะฟำร์ม โรงงำน
ชีส ฟุรำโน โอตำรุ โรงงำนกล่องดนตรี โรงงำนช๊อคโกแลต ซัป
โปโร่ ศำลเจ้ำฮอกไกโด ภูเขำโมอิ วะ ชิมอำหำรอร่อย ช้อปปิ้ ง
เต็มรูปแบบที่ชอ้ ปปิ้ งทำนุ กิโคจิ มิตซุยเอ้ำท์เล็ต สะสมไมล์กับ
กำรบินไทย พร้อมที่พกั อำหำรเมนู พิเศษ กำรบริกำรระดับพรี
เมี่ยมกับอิมเมจ ฮอลิเดย์ ... แล้วคุณจะรักเรำ

วันพุธที่ 11 กรกฎำคม 2561
(1)
กรุงเทพฯ – สนำมบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น)
21.00 น.
พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4)
ใกล้กบั ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 พบกับเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณหน้ำเคำน์เตอร์หมำยเลข C
23.45 น.
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯโดยสำยกำรบิน ไทย แอร์เวย์ TG670
(ใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่ โมง 45นาที .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎำคม 2561

(2)

ชิ โ ตเสะ – สวนสั ต ว์อ ำซำฮิ ย ำม่ ำ – คำมิ ค ำว่ ำ ไอซ์พ ำวิ ล เลี่ ย ม – โซอุ น เคี ย ว
08.30 น.
ถึง สนำมบินชินขิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ชม สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ คุณจะได้ชม
อุโมงค์เพนกวิน ที่เดิ นพาเหรดให้คุณได้ใกล้ชิด อุโมงค์แมวน้ ำ พบเจ้าแมวน้ าแสนน่ ารัก
และตื่นตาตื่นใจกับ หมีขำวขั้วโลกเหนือ และอุโมงค์ใต้ดินที่พาคุณไปโผล่กลางบ้านของหมี
ขาว จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้ นรำเมน อำซำฮีกำว่ำ เพื่อรับประทาน
อาหารกลางวัน
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ด้วย เมนูชำบู ชำบู สไตล์ญี่ปุ่น
บ่ำย เดิ นทางสู่ คำมิ ค ำว่ ำ ไอซ์พำวิ ลเลี่ยน สัมผัสความหนาวติ ดลบถึ ง -41
องศาเซลเซียส (ที่นี่มีชุดลุยหิมะและป้องกันความเย็นไว้คอยบริการ) นาท่านเดินทางสู่ เขต
โซอุนเคียวซึ่งอยู่ทางตอนเหนื อของเกาะฮอกไกโด ที่ต้งั อยู่ในอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซงั นา
ท่านลงถ่ายภาพ น้ ำตกกิงกะมีความสูง 120 เมตร ซึ่งมีชื่อเรียกอีกว่าน้ าตกแม่น้ าสีเงิน ห่าง
กันไม่ไกลชมความงดงามของสายน้ า และธรรมชาติ สู่ น้ ำตกริ วเซ น้ าตกที่ มีความสูง 90
เมตร หรืออีกชื่อเรียกว่า น้ าตกดาวตก จากนั้นเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ณ โซอุนเคียว
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั
ที่พกั
SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่ำ
มีบริการแช่น้ าแร่ออนเซนเพื่อให้ท่านผ่อนคลายจากการเหน็ ดเหนื่ อย

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎำคม 2561

(3)

โซอุนเคียว – บิเอะ – คำมิฟุรำโน่ – โทมิตะ ฟำร์ม – โรงงำนชีส – ฟุรำโน
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบิเอะ ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ “สวนดอกไม้
ชิคิไซ” นาท่ านเดิ นทางสู่ ทุ่งดอกไม้ ฟำวเวอร์แ ลนด์ คำมิ ฟุรำโน สถานที่ ท่ องเที่ ย ว
เกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูรอ้ น เป็ นจุดที่ นิยมมาถ่ายภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงราวกับพรม
ขนาดใหญ่ สัมผัสประสบการณ์ทาหมอนจากดอกลาเวนเดอร์ นอกจากกลิ่นหอมที่ ช่วยให้
หลับสบาย ยังมีคุณสมบัติในการคลายเครียดและช่วยให้รสู ้ ึกผ่อนคลาย
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ... ด้วยเซ็ตเมนูหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น
บ่ำย นาท่านเดินทางสู่ ฟำร์มโทมิตะ ฟาร์มแห่งแรกที่ริเริ่มการปลูกดอกลาเวน
เดอร์ ท่านจะสัมผัสกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่แข่งกันชูช่อเบียดกันแน่ นเต็มฟาร์มบนภูเขา ส่ง
กลิ่นหอมคลุง้ กระจายไปทัว่ ทุ่ง นั บได้ว่าเป็ นจุดเด่นที่ ทาให้นักท่องเที่ ยวอยากเดิ นทางมา
เยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ ระหว่างทางไปสู่โรงงานชีส ขอนาท่านแวะ ชิมเมล่อนสด ๆ จำกฟำร์ม
ให้ท่ำนได้อิ่มอร่อยอย่ำงไม่ จำกัด ณ Hokusei Farm... จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางต่ อไปยัง
โรงงำนชีสฟุรำโน ที่ถือเป็ นโรงงานชีสยุคบุกเบิกของเมืองฟุราโน ในส่วนของโรงงานชีสจะ
แบ่งออกเป็ น 2 ชั้น คือ บริเวณชั้น 1 เป็ นส่วนของโรงงานผลิตชีส ชั้น 2 จะเป็ นส่วนของ
ร้านค้าจาหน่ ายชีสรสชาติต่างๆ อาทิ รสไวน์แดง รสหมึกดา และรสดัง่ เดิม อีกฝั ง่ หนึ่ งก็เป็ น
โซนจัดแสดงกระบวนการผลิตผลิตชีส อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตชีสของที่นี่ อีกทั้งยังมี
ร้านพิซซ่าโฮมเมด ที่ใช้วตั ถุดิบการผลิตจากเกาะฮองไกโดทั้งหมด ... จนได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองยูบาริ แห่งผลิตและปลูกเมล่อนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั ...
ที่พกั NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
มีบริการแช่น้ าแร่ออนเซน เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากการเหน็ ดเหนื่ อย

วันเสำร์ที่ 14 กรกฎำคม 2561

(4)

ฟุรำโน-โอตำรุ–โรงงำนกล่องดนตรี–โรงงำนช็อคโกแลต–ซัปโปโร่–ช้อปปิ้ งทำนุ กิโคจิ
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโอตำรุ เมื อ งท่ า ที่ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งและยัง เป็ นเมื อ งที่ มี จุ ด
ท่ องเที่ ย วที่ มีชื่ อเสี ย ง คื อ คลองโอตำรุ ใช้เป็ นฉากในซี รีย ์แ ละละครมากมาย มีชื่ อเสี ย ง
เกี่ยวกับการทาเครื่องแก้วที่สวยงาม จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ภายในอาคารมีสอง
ชั้นมีหีบเพลงมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเพลงเมโลดี้ อันไพเราะ ... บริเวณด้านหน้า
ของอาคารหลังนี้ มี “นาฬิกาไอน้าโบราณ ทีเ่ หลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนำดำ
และประเทศญี่ปุ่น) จุดนี้ เป็ นสถานที่หา้ มพลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคู่กบั นาฬิกาไอน้ า
โบราณในจังหวะที่ มีไอน้ าพวยพุ่งออกมาพร้อมเสียงดนตรี ... นาท่านสู่ โรงเป่ ำแก้ว ท่าน
สามารถเลือกชมซื้ อของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้วในหลากหลายรูปแบบ
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ... ด้วย เซ็ตเมนูซูชิ แบบต้นตำรับ
นาท่านชม“โรงงำนช็อกโกแล็ตอิชิยะ สินค้าขึ้ นชื่ออีกอย่างของซัปโปโร เป็ นแหล่ง
เพาะพันธ์ “โคนม” คุ ณภาพเยี่ ยม เนื่ องจากสภาพภูมิอากาศและความอุ ดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ ทาให้มีรสชาติดีเยี่ยม กลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์
โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อคโกแล็ตขาวที่เป็ นที่นิยม... ท่านจะได้ชมขั้นตอน
กระบวนการผลิต สามารถเลือกชมและเลือกซื้ อสินค้าได้อย่างจุใจ... จากนั้นช้อปปิ้ ง ณ.
ถนนคนเดิ นในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทำนุ กิโ คจิ ที่ มีความยาวกว่า
900 เมตร ร้านค้ามากมายนั บ 200 ร้านที่ ให้ท่านเดิ นเลือกซื้ อสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ
เช่น ร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ ร้าน
ขายเครื่องสาอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุ นัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขาย
เสื้ อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ... ด้วยเซ็ตเมนู ปูยกั ษ์ เสิรฟ์ แบบ
พิถีพิถนั ในรูปแบบ เซ็ตไคเซกิ ซึ่งในอดีตจะเป็ นเซ็ตที่จดั ไว้สำหรับรับรองจักรพรรดิ
หรือขุนนำงชั้นสูงเท่ำนั้น
ที่พกั SAPPORO VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันอำทิตย์ที่ 15 กรกฎำคม 2561 (5)
ซัปโปโร่ – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – ภูเขำโมอิวะ – มิตซุย เอ้ำท์เล็ต – ซัปโปโร
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้ น เดิ นทางสู่ ศำลเจ้ำฮอกไกโด ศาลอันเป็ นที่ รวมเจ้าที่ เจ้าทางในฮอกไกโด
ศาล จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภูเขำโมอิวะ สู่จุดสูงสุดของเมืองซัปโปโรด้วยกระเช้าไฟฟ้ า
เมื่อขึ้ นไปด้านบนท่านจะสามารถมองเห็นเมืองซัปโปโรได้ท้งั เมือง
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ... เซ็ตเมนูญี่ปุ่นปลำฮอกเกะย่ำง
นาท่านช้อปปิ้ งสินค้า ณ มิตซุย เอ้ำท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้ งของแบรนด์เนมชั้นนาราคา
พิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสินค้าชื่อดัง
คำ่
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ... บริกำรท่ำนเป็ นพิเศษด้วยบุฟเฟ่ ต์
บำบีคิวปิ้ งย่ำง สไตล์เจงกิสข่ำน โดยกำรนำเนื้ อแกะส่วนต่ำง อีกทั้งอำหำรทะเลสดใหม่
ย่ำงบนเตำไฟ พร้อมเครื่องเคียงผักสด เสิรฟ์ พร้อมซอสสูตรเด็ดต้นตำรับ พิเศษสุด ๆ
พร้อมเสิรฟ์ เบียร์ และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์แบบไม่อ้นั
ที่พกั SAPPORO VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎำคม 2561 (6)
สนำมบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องพัก)
10.00 น.
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบิน TG671
15.30 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผู้เดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
เด็กทำรก อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
ชั้นธุรกิจ (รำคำโดยประมำณ) ชำระเพิ่ม
มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่) ส่วนลดท่ำนละ
มีตั ๋วแล้ว (เด็ก) ส่วนลดท่ำนละ

ลูกค้ าปกติ
89,900.85,900.81,900.77,900.20,500.16,000.64,200.25,000.20,000.-

สมาชิกบัตรหลัก
87,900.83,900.79,900.75,900.20,500.16,000.64,200.25,000.20,000.-

**กรณีกรุป๊ ออกเดินทำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เพิ่มค่ำบริกำรท่ำนละ 5,000 บำท**

สมาชิกบัตรเสริม
88,900.84,900.80,900.76,900.20,500.16,000.64,200.25,000.20,000.-

เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000. - บำท ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง

สมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

ผูใ้ หญ่

879

879

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)

839

839

799

799

759

759

205

205

120

120

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รบั คะแนนเพิ่ม)

642

642

ชั้นธุรกิจ (รำคำโดยประมำณ) ชำระเพิ่ม

629

629

มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่)

629

629

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
เด็กทำรก อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี

มีตั ๋วแล้ว (เด็ก)

-

สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ( สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย )
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
กำรยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลา, พูดจาหยาบคาย,
ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรือพยายามสร้างความวุน่ วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มอี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้ง ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย

เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็ กทารกอายุ ตา่ กว่า 2 ขวบ ร่วมเดิ นทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่ลกู ค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ผูร้ ่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะ
ทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดิ นทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าและค่า
เปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั ๋ เครื่องบินที่ไม่อนุ ญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน
่ วีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติ ม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนิ นการใด ๆ ที่ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ ดินทางซื้ อตัว๋ หรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รบั การยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุ จาเป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ , อุบตั ิเหตุ , ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคานึ งถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดิ นทาง สถานที่ ท่องเที่ ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่ าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
ของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่ างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่ องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยว

เอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป
กับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่นัง่ บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมูค่ ณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่ งที่นัง่ ได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นัง่ ให้แก่
ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะตาแหน่ งที่นัง่ แบบหมูค่ ณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษท
ั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

