
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          โปรแกรมท่ีอบอวลด้วยกล่ินแห่งความหอม ณ ทุ่งลาเวนเดอร์

ท่ีหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว เหนือสุดแดนอาทิตย์อุทัย ชิมอาหารอร่อย 

เมนูท้องถ่ิน ท้ังปูยักษ์ ซูชิ หม้อไฟซีฟู้ด ช้อปปิ้ งย่านทานกิุโคจิ สะสม

ไมล์กับการบินไทย พร้อมท่ีพักอาหารเมนูพิเศษและการบริการสุด

ประทับใจ 

                                                     อิมเมจฮอลิเดย์...แล้วคุณจะรกัเรา 

ก าหนดการเดินทาง 2562 

12-17 , 19-24 , 26-31 กรกฎาคม  

http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
tel:0866888081
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วันแรกของการเดินทาง   (1) 

กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ (ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น) 

20.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกล้

กับประตูทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ 

บริเวณ หน้าเคาน์เตอรห์มายเลข C 

23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย์ เทีย่วบิน TG670 

                     (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง... เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วันทีส่องของการเดินทาง (2) 

ชิโตเซะ – อาซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนเฮวะ – โซอุนเคยีว 

 

08.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น... ผ่าน

พิธีศลุกากรและตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง อาซาฮิกาวะ หมู่บ้านราเม็งแห่งนี้หาใช่

หมู่บ้านขนาดใหญ่ แต่เป็นอาคารไม้หลังเดียว ท่ีรวบรวมราเม็งชื่อดังจ านวน 8 ร้านของอา

ซาฮิกาวะ จนนักท่องเท่ียวท่ัวโลกต่างไมพ่ลาดมาล้ิมลองความอร่อยของราเมง็อาซาฮิกาวะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิกาวะ บรกิารท่านด้วยเมนู 
“ราเม็ง อาหารข้ึนชื่อของอาซาฮิกาวะ”   

** หมายเหตุ มื้อนี้มอบเป็นเงินสดให้ทุกท่าน ท่านละ 1,500 เยน อิสระให้ทุกท่าน
ได้เลือกรับประทานราเม็งตามสไตล์ที่ท่านชอบ ร้านราเม็งภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ทุกท่าน
จะต้องเลือกเมนูจากตู้กดและเข้าคิวเพื่อรอรบัประทาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรา้น
ราเม็งทีห่มู่บ้านแหง่นี ้** 
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น าท่านชม  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  ท่ีรวบรวมสตัว์นานาพันธุ์กว่า 150 ชนิด อย่างเชน่ 

แมวน้า นกเพนกวิน สุนัขจ้ิงจอก และหมีขาว ท่านจะได้ชม อุโมงค์เพนกวิน ท่ีสามารถชมทกุ

อากัปกิริยาของบรรดาเพนกวินท้ัง 4 สายพันธุ์ ด าผุดด าว่ายกันอย่างครื้นเครง ใกล้ชิดยิ่งกว่า

กับอุโมงค์แมวน้าท่ีเจ้าแมวน้าหน้าตาบอ้งแบ๊วแสนน่ารักพากันมุดท่ออุโมงค์ใสด าขึ้นด าลงให้

เราชมอยู่ตรงหน้า และต่ืนตาต่ืนใจกับ หมขีั้วโลกเหนือท่ีกระโจนลงน้าแล้วว่ายมาหาท่าน    

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่าน ถนนเฮวะ (HEIWA DORI) เป็นถนนคนเดินหลัก

ของเมืองอาซาฮิกาวะ สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าท่ัวไป ห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์เนม 

และในฤดูร้อนจะมีแผงขายของสด ผักผลไม้และอ่ืนๆมาเปิดขายกันอย่างคึกคัก ซึ่งถนนแห่ง

นี้เปน็แนวแบง่เขตระหว่างย่านธุรกิจทางฝั่ งตะวันออกกับย่านร้านอาหารและคลับบาร์ทางฝั่ ง

ตะวันตก จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่เมืองโซอุนเคยีว  

ค่า บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์

นานาชาติ 

 ทีพ่ัก  TAISETSU SOUNKYO HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ามของการเดินทาง  (3) 

โซอุนเคยีว – เมืองบิเอะ – บ่อน้าสฟี้า – ฟุราโน่ – ฟารม์โทมิตะ – ซปัโปโร 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู ่เมืองบิเอะ เมอืงเล็กๆท่ีต้ังอยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีได้ชื่อว่า 

“Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความน่ารักของเมืองนี้อยู่ท่ีภาพวิวทิวทัศน์

แบบพาโนรามาของวิวระหว่างสองข้างทางท่ีเต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เลย์สีเหลืองทองตัดสลับ

กับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเปน็ฉากหลังสลับเนินเขา  

  จากนั้นเดินทางสู่ บ่อน้าสีฟ้า เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีก าลังมีชื่อเสียง

ต้ังอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ มีลักษณะเป็นบ่อน้าสีฟ้าสดใสกว่าบ่อน้าตามธรรมชาติท่ัวไป ท้ังนี้

จากการตรวจสอบในสระพบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นความยาว

คล่ืนท่ีสั้นกว่าของแสงสฟีา้เช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก    

น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู ่เมืองฟุราโน่ สถานีปลายทางส าหรบัคน

รักลาเวนเดอร์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วย “เมนูเซต็อาหารญีปุ่่น” 

น าท่านเพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้หลากพันธุ์ท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันจัดจ้าน 

แปลงปลูกลาเวนเดอร์ 4 สายพันธุ์ เพลิดเพลินกับแปลงสีม่วงท่ีบานสะพรั่งงามตา ต่ืนตากับ

แปลง Traditional Lavender Garden ท่ีท่านจะได้พบกับลาเวนเดอร์ด้ังเดิมของฟารม์โทมติะ 

และแปลงสุดท้าย Irodori Field แปลงดอกไม้สีรุ้งท่ีเจ้าของต้ังใจปลูกให้สีสันตัดกัน อิสระให้

ทุกท่านได้ถ่ายภาพกับดอกไม้แสนสวย หรือจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากลาเวนเดอร์   

(ความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์จะขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละป ีโดยปกติจะบานเต็มท่ีช่วง

กลางเดือนกรกฎาคม ถึงกลางสงิหาคม) จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู ่เมืองซปัโปโร 

ค่า   บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ปูยักษ์ฮอกไกโด 
พรอ้มเสริฟ์ท่านในสไตล์ สุกีย้ากี ้อรอ่ยกับหลากเมนูท้ัง เต้าหูปู้ ซาซมิิปู และของหวาน 

ทีพ่ัก   GRAND PARK OTARU หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ีข่องการเดินทาง   (4) 

ซัปโปโร –  โอตารุ  –  ชมเมือง –  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –  ยามาโมโตะฟาร์ม –  
Hill of Buddha – ซปัโปโร 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ น าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร ีบ้านไม้สถาปัตยกรรม

แบบยุโรป เป็นสถานท่ีเก็บหีบเพลงรุ่นแรกท่ีน ามาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ให้ท่านได้

เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลด้ีอันไพเราะ... บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้มี นาฬิกาไอน้า

โบราณ ที่เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียง

เป็นเมโลด้ีและพ่นไอน้าออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานท่ีห้ามพลาดในการยืนรอเพื่อ

ถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้าโบราณในจังหวะท่ีมไีอน้าพวยพุ่งออกมาพร้อมเสยีงดนตรีไพเราะ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วย “เซ็ตเมนู ซูชิ นิงิริ” อาหารชื่อ
ดังแหง่เมืองโอตารุ (ส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานซูชิ หรอืปลาดิบ ขอความกรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ล่วงหน้า) 

น าท่านเดินทางสู่ ยามาโมโตะฟาร์ม ให้ท่านได้เลือกเก็บเชอร์รี่สดๆจากต้น ล้ิม

รสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย  น าท่านเดินทางสู่  THE HILL OF BUDDHA หุบเขา

พระพุทธเจ้า ส่วนส าคัญท่ีสุดในวัดแห่งนี้คือ หุบเขาท่ีล้อมรอบตัวพุทธรูป นอกจากนี้ยังมี

อุโมงค์ทางเดินยาว 40 เมตร ซึ่งเมื่อเราเดินไปจนสุด เราก็จะพบกับความสวยงามของ

พระพุทธรูปท่ีถูกล้อมรอบด้วย “ฉัพพรรณรังสี” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความ

เจริญท่ีสุด ซัปโปโร เมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้าของประเทศ

ญีปุ่น่ (ประมาณ 1.6 ล้านคน) 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ด้วย บุฟเฟ่ต์บารบ์คิีวปิ้ งย่าง สไตล์เจงกิส
ข่าน โดยการน าเน้ือแกะส่วนต่างๆ อกีท้ังอาหารทะเลสดใหม่ย่างบนเตาไฟ พรอ้มเครื่อง
เคยีงผักสดและซอสสูตรเด็ดต้นต ารบั พรอ้มเสิรฟ์เบยีรแ์ละซอฟท์ดริง้ค์แบบไม่จ ากัด 

ทีพ่ัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีห่า้ของการเดินทาง   (5) 

อิสระตามอัธยาศยัภายในเมืองซปัโปโร 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระตามอัธยาศยัให้ท่านเลือกท่องเท่ียว         

- ย่านซุซุคิโนะ  นับเป็นย่านท่ีคึกคักและมีชี วิตชีวาท่ีสุดของเมืองซัปโปโร 

โดยเฉพาะในยามค่าคืน บริเวณนี้มรี้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทิงยามราตรี

มากกว่า 4,500 ร้าน จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 

130 ปขีองเมอืงซัปโปโร 

- ทานุกิโคจิ ท่ีมีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านท่ีให้ท่าน

เดินเลือกซื้อสนิค้าต่างๆอย่างจุใจ             

- มิตซุยเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้ งท่ีใหญท่ี่สดุแห่งหนึ่งในญีปุ่น่ท่ีรวบรวมแบรนด์เนม

ชั้นน าราคาพิเศษ ท้ังแบรนด์ญีปุ่น่ชื่อดังและแบรนด์ต่างประเทศ 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาของท่าน                                             

ทีพ่ัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 

วันทีห่กของการเดินทาง   (6)  

สนามบินชิโตเซะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่ อ
เตรียมเดินทางไปสนามบนิชิโตเซะ 

10.45 น.   ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซะ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ 
เทีย่วบินที ่TG671 

16.35 น.     ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจมิรูลื้ม 

*************************************** 
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อัตราค่าบรกิาร ส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 ท่านข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

🗸  อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1.  ค่าท่ีพัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

2.  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

3.  ค่าใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

4.  ค่ากระเปา๋เดินทาง และค่าประกันอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  3,000,000.-บาท 

5.  ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทัศนาจรตามเสน้ทางและสายการบนิท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

🗴 อัตราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 

1.  ค่าใช้จ่ายสว่นตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์ เปน็ต้น 

2.  ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 

3.  ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

4.  ค่าภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพ่ิมเติมอีก  

 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกค้าท่ัวไป 
สมาชิก 

บัตรหลัก 

สมาชิก 

บัตรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ พักหอ้งคู่ 89,900 87,900 88,900 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   87,900 85,900 86,900 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ) 85,900 83,900 84,900 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสรมิ) 83,900 81,900 82,900 

พักเดีย่ว เพิ่มท่านละ   20,000 20,000 20,000 

มต๋ัีวแล้ว ลดท่านละ 27,000 27,000 27,000 
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เง่ือนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท   

ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชื่อบญัชี  บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สขุุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรายวัน 

หรอื ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บัญชกีระแสรายวัน 

การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
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คะแนนสะสมส าหรบัสมาชกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

• คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเป็นไปตามยอดการช าระจรงิ 

• สมาชิกบัตรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลัก สมาชิกบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ พักหอ้งคู่ 879 879 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   859 859 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ) 839 839 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสรมิ) 819 819 

พักเดีย่ว ได้รบัคะแนนเพิ่มท่านละ   200 200 

มต๋ัีวแล้ว ได้รบัคะแนน 599 599 

http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
tel:0866888081
tel:0866888081
https://www.imageholiday.com/packagetour-country.asp?pkgid=102


  

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืม
สรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมใิช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเสน้ทาง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมผู้ีเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณท่ีีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหกัร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอ้ยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณท่ีีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อ
ต๋ัวเครื่องบนิเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทกุกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่
ถกูต้อง, พกพาสิง่ของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการท่ีมไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออก
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
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14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่
ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ี เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบนิ
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือ
ค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเปา๋เดินทาง ไมส่ามารถหักทอนเปน็สว่นลดเปน็ตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดังกล่าวในขณะรว่มเดินทางไปกับคณะ
ทัวร์หรือไมก็่ได้ตามอัธยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบนิเปน็ไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่าน
และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
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