
OKKAIDO SNOW FESTIVAL 
5-10 FEB 2019

XCLUSIVE 
SMALL GROUPE

โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นสุดพิเศษ ชมวิวทะเลสาบโทยะ  
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาอุซุสัมผัสวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น 

ช้อปปิ้งเต็มรูปแบบย่านดัง ทานุกิโคจิ โอตารุ อดีตเมืองท่าสุดโรแมนติก 
นวัตกรรมช็อคโกแลตเลิศรส อิชิย่า (ชิโรอิโคอิบิโตะ)

แช่ออนเซน พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ 
และการบริการระดับพรีเมี่ยม ... แล้วคุณจะรักเรา

H



20.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 
4) ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2  พบกับเจ้าหน้าที่คอย  ต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

DAY 1

5 FEB 2019

23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์
เที่ยวบิน TG670

08.30 น. ถึงสนามบินชิโตเสะ  เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธี
ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

DAY 2

6 FEB 2019



น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนะโบะริเบทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยไอหมอกสีขาวที่
พวยพุ่งขึ้นมาซึ่งเกิดจากการทับถมของแร่ก ามะถันในบริเวณนี้ น าท่าน
เดินทางสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เป็นหุบเขาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหิมะ
หรือลิงภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกว่า 200 ตัวซึ่งเหตุที่หุบเขาแห่งนี้ได้
ชื่อว่าหุบเขานรกก็เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างโหดร้ายคือมีหิมะปกคลุม
ยาวนานถึง 1 ใน 3 ของปีอีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโขดหินขรุขระ
และมีน้ าพุร้อนพุ่งออกมาจากพื้นดินอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น 



น าท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็นหมู่บ้านจ าลองวิถี
ชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง 
หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้าน
ซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถ
สัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่
อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคน
มาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน มีทั้งน้ าพุร้อนกลางแจ้งและถนน
ส าหรับเดินเล่นที่มีร้านขายของฝากตลอดสองข้างทาง

DATE JIDAIMURA

TOYA LAKE



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์นานาติ

TOYA 
NONOKAZE 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า 



DAY 3

7 FEB 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านไปชม ภูเขาไฟโชวะ (MT.SHOWA) ภูเขาไฟลูกเล็กที่
เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นใน
ฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ โดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งเป็น
ภูเขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กัน น าท่านเดินทางโดย กระเช้า
ไฟฟ้า สู่จุดชมวิว จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นน าท่านเข้าชม ฟาร์มหมีสีน ้าตาล (BEAR 
PARK) ซึ่งเป็นหมีพันธุ์อนุรักษ์ที่หาชมได้ยาก ตื่นตา
กับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กและ ประหลาดใจกับ
หมีแสนรู้ที่ท าท่าทางตลกให้ท่านชม



น าท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท สนุกกับกิจกรรมท้าลม
หนาว อิสระให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาทิ สโนว์โมบิล, สโนว์
ลาฟติ้ง, สโนว์สเล็ต ตามอัธยาศัยท่ามกลางบรรยากาศหิมะ
ขาวโพลน (ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมภายใน SKI RESORT ไม่
รวมในราคาทัวร์) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ

มื้อเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย หม้อไฟซีฟู้ด



บริการอาหารค่ า ณ ภัตาคาร
บริการด้วยเมนูยากินิคุ

GRAND 
PARK 
OTARU
หรือเทียบเท่า 



DAY 4 

8 FEB 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านถ่ายรูป ณ คลองโอตารุ (Otaru) สัญลักษณ์
ของเมืองโอตารุ คลองที่ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงสินค้าจากท่า เรือไปยังโกดั งสินค้า เป็น
สถานที่ๆมีทัศนียภาพงดงามได้ถูกใช้เป็นฉากในซีรีย์
และละครมามากมายอีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คที่
ส าคัญของเมืองอีกด้วยเมืองโอตารุยังมีชื่อเสียง
เกี่ยวกับการท าเครื่องแก้วที่สวยงาม จากนั้นพาท่าน
น าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  บ้านไม้สถาปัตยกรรม
แบบยุโรปเป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึง 
ประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้นมีหีบเพลง
มากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่น
แรกๆ ที่น ามาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคา
นับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี้อัน
ไพเราะ



น าท่านชม โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ (ISHIYA CHOCOLATE FACTORY)  สินค้าขึ้นชื่อของ
ซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธ์ โคนม คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ ท าให้มีรสชาติดีเยี่ยม 
กลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแล็ตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ SHIROI 
KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อกโกแล็ตขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งประเทศ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองซัปโปโร น าท่านช้อปปิ้ง ณ. ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปีของเมืองซัปโปโร ทา
นุกิโคจิ ที่มีความยาวกว่า 900 เมตรร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้า
ต่างๆอย่างจุใจอาทิเช่นร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือก
หลากหลายแบบ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย เซ็ทเมนูซูชิ 



มื้อค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านเป็นพิเศษด้วยเซ็ตเมนูปูยักษ์ เสิร์ฟแบบพิถีพิถันในรูปแบบ

เซ็ตไคเซกิซ่ึงในอดีตจะเป็นเซ็ตที่จัดไว้สาหรับรับรองจกัรพรรดิ
หรือขุนนางชั นสูงเท่าน้น

SAPPORO 
VIEW
HOTEL
หรือเทียบเท่า 



DAY 5 

9 FEB 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร หอนาฬิกาที่
เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421และเป็นหนี่งสัญลักษณ์ที่
ส าคัญของซัปโปโรซึ่งในอดีตเป็นโรงฝึกงานของ
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด และได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของ
ญี่ปุ่น จากนั้นน าท่านชม ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโด
หลังเก่า เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 ซึ่งเป็นอาคาร
สไตล์นีโอบาร็อกอันเลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐ
แมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใช้อิฐแดงในการ
ก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้านก้อน 



น าท่านสู่ ตลาดนิโจ (NIJO MARKET) ภายในตลาดมีสินค้าผลผลิตใน
ท้องถิ่น และอาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะเป็น ปู ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล 
และปลาทะเลสดๆ จากนั้นเดินทางสู่ สวนโอโดริ สถานที่จัด “เทศกาลหิมะ
ประจ าปี 2019” โดยเทศกาลหิมะที่ฮอกไกโดเมืองซัปโปโร ซึ่งเทศกาลนี้จะ
จัดประกวดผลงานประติมากรรมน้ าแข็งจากการแกะสลักน้ าแข็ง หลังจบ
กิจกรรมเจ้าของผลงานก็ต้องคอยแต่งเสริมให้งานสมบูรณ์อยู่เสมอจนกว่าจะ
เริ่มต้นเปิดงานเทศกาล งานประติมากรรมเหล่านี้จะถูกแสดงอยู่ 1 สัปดาห์ 
แล้วจะถูกทุบท าลายไป

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น 



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านเป็นพิเศษด้วย บุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เจงกิสข่าน 

โดยการน้าเนื อแกะส่วนต่างๆ อีกทั งอาหารทะเลสด
ใหม่ ย่างบนเตาไฟ พร้อมเครื่องเคียงผักสด เสิร์ฟพร้อมซอสสูตรเด็ดต้นต้ารับ

พร้อมเสิร์ฟเบียร์ชื่อดังของฮอกไกโด

SAPPORO 
VIEW
HOTEL
หรือเทียบเท่า 



10.45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย 
แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG671

DAY 6

10 FEB 2019

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

เนื่องจากสภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ

ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 3-4  ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 5-9  ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 10  ท่าน ราคาท่านละ
ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (TG) ราคาเริ่มต้นประมาณ 

179,900.-

149,900.-

109,900.-

79,900.-

35,000.-

อัตราค่าบริการ 
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)



อัตราค่าบริการนี รวม อัตราค่าบริการนี ไม่รวม

🗸 ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ตามโรงแรมที่
ระบุไว้ในรายกร หรือระดับเดียวกัน

🗸 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตาม
รายการที่ระบุ

🗸 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

🗸 มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวก
แก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

🗸 ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่า
ตลอดการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

🗴 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินที่ระบุ
ตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

🗴 ค่าท าหนังสือเดินทาง

🗴 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบิน
ก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )

🗴 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม
และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

🗴 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

🗴 ค่าบริการ SERVICE CHARGE กรณีช าระผ่านบัตรเครดิต



กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท
🗸 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
🗸 ช าระโดยเงินสด
🗸 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  
🗸 ช าระผ่านระบบ PAYMENT GATEWAY
🗸 ช าระโดยบัตรเครดิต (ไม่รวมค่าบริการ SERVICE CHARGE)

ชื่อบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน 

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
การยกเลิก  : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ้าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั งหมด

“การจอง”

เงื่อนไขการช าระเงิน



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (1)
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่

รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทาง
ส่วนใหญ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทั วร์

คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่ อไปที่

แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ



หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ (2)
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่า นผู้

เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ 
หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับ
การยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (3)
16. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ าเข้าชม

ให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ /หรือ
ความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

18. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัล
ดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

19. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้
บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

20. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ ยวพักผ่อน
แบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

21. เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


