
REMIUM HOKKAIDO
MARCH – SEPTEMBER 2019

ยกเว้นเดือนเมษายน 

XCLUSIVE 
SMALL GROUPE

โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นสุดพิเศษเกาะเหนือ ประเทศญี่ปุ่น ณ.เมืองฮอกไกโด สัมผัสหุบ
เขานรก ชมวิวทะเลสาบโทยะ น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาอุซุ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น ช้
อปป้ิงเต็มรูปแบบย่านดัง ทานุกิโคจิ โอตารุ อดีตเมืองท่าสุดโรแมนติก นวัตกรรมช็อคโก

แลตเลิศรส อิชิย่ะ แช่ออนเซน พร้อมที่พักและการบริการระดับพรีเมี่ยม... 
แล้วคุณจะรักเรา

P



20.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกล้
กับประตูทางเข้าหมายเลข 2  พบกับเจ้าหน้าที่คอย  ต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

DAY 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสวุรรณภมูิ

23.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน 
TG670

08.10 น. ถึงสนามบินชิโตเสะ  เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

DAY 2

ชิโตเสะ – โนโบริเบะส ึ– จิโกกดุานิ – ดาเดะจิไดมรุะ - โทยะ



น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนะโบะริเบทสึ เป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของ
ชาวไอนุความหมายคือ สายน ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวย
พุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการทับถมของแร่ก ามะถันในบริเวณน้ี    

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ หรือหุบเขานรก อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ าร้อน
ที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณ และถือเป็นแหล่งก าเนิดน้ าแร่และออนเซนที่มี
ชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น 



น าท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็นหมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิตของ
ชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ 
โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีก
มากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่
ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยู่ใน
อุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 
4 ล้านคน มีทั้งน้ าพุร้อนกลางแจ้งและถนนส าหรับเดินเล่นที่มีร้าน
ขายของฝากตลอดสองข้างทาง

DATE JIDAIMURA

TOYA LAKE



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
TOYA 
NONOKAZE 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า 



DAY 3

โทยะ-อชุโุรปเวย์-ฟาร์มหมีสีน า้ตาล-อิออนโอตารุ-โอตารุ

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านไปชม ภูเขาไฟโชวะ (MT.SHOWA) ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่
ล่าสุดเมื่อปี 1944 ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ 
ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติ
แห่งพิเศษ โดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กัน น า
ท่านเดินทางโดย กระเช้าไฟฟ้า สู่จุดชมวิว จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นน าท่านเข้าชม ฟาร์มหมีสีน ้าตาล (BEAR PARK)
ซึ่งเป็นหมีพันธุ์อนุรักษ์ที่หาชมได้ยาก ตื่นตากับความน่ารัก
ของน้องหมีตัวเล็กและ ประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ท าท่าทาง
ตลกให้ท่านชม



น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะเมือง
ค้าขาย น าท่านช้อปปิ้ง อิออน โอตารุ ห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาเก็ต
และช้อปป้ิงมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครัน บางสาขาจะ
มีบริการเคาน์เตอร์คืนภาษีและมีบริการกล่องส าหรับแพ็คให้ฟรีด้วย 
เรียกว่ามีบริการอ านวยความสะดวกให้กับนักช้อปอย่างครบครัน

มื้อเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย หม้อไฟซีฟู้ด



บริการอาหารค่ า ณ ภัตาคาร
บริการด้วยเมนูปิ้งย่าง

GRAND 
PARK 
OTARU
หรือเทียบเท่า 



DAY 4 

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต - ทานกิุโคจิ
เช้า บริการอาหารเช้า 

ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านถ่ายรูป ณ คลองโอตารุ (Otaru) สัญลักษณ์ของ
เมืองโอตารุ คลองที่ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางล าเลียงสินค้า
จากท่าเรือไปยังโกดังสินค้าเป็นสถานที่ๆมีทัศนียภาพงดงาม
ได้ถูกใช้เป็นฉากในซีรีย์และละครมามากมายอีกทั้งยังเป็น
แลนด์มาร์คที่ส าคัญของเมืองอีกด้วยเมืองโอตารุยังมี
ชื่อเสียงเกี่ยวกับการท าเครื่องแก้วที่สวยงาม จากนั้นพา
ท่านน าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  บ้านไม้สถาปัตยกรรม
แบบยุโรปเป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึง ประเทศ
ญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้นมีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็น
ห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรกๆ ที่น ามาจากยุโรปใน
รูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไป
กับเพลงเมโลดี้อันไพเราะ



น าท่านชม โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ (ISHIYA CHOCOLATE FACTORY)  สินค้าขึ้นชื่อของซัปโปโร 
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ โคนม คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ ท าให้มีรสชาติดีเยี่ยม กลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโก
แล็ตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อกโกแล็ตขาวที่
เป็นที่นิยมทั่วทั้งประเทศ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร น าท่านช้อปปิ้ง ณ. ถนนคนเดินในร่มอัน
เก่าแก่กว่า 130 ปีของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาวกว่า 900 เมตรร้านค้ามากมายนับ 200 
ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิเช่นร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูก
ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย เซ็ทเมนูซูชิ ชื่อดังแห่งเมืองโอตารุ



มื้อค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย เมนูขาปูยักษ์

SAPPORO 
PARK
HOTEL
หรือเทียบเท่า 



DAY 5 

ซปัโปโร – ซิตีท้วัร์ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุย เอ้าท์เลต็ - ภเูขาโมอิวะ

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร น าท่านผ่านชม หอนาฬิกา
ซัปโปโร หอนาฬิกาที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421และเป็นหนี่ง
สัญลักษณ์ที่ส าคัญของซัปโปโรซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น 
จากนั้นน าท่านชม ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า
เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 ซึ่งเป็นอาคารสไตล์นีโอบา
ร็อกอันเลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของ
อเมริกา โดยใช้อิฐแดงในการก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้าน
ก้อน น าท่านไหว้พระ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าใน
ลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อ
ว่าศาลเจ้าซัปโปโรและชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใส
ศรัทธามาก



น าท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นที่ทันสมัย
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ 
อาทิเช่น Coach Armani , Ralph Lauren ฯลฯ และมี HOKKAIDO ROKO FARM 
BRIDGE ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาๆมาขายอีกด้วย  
จากนั้นน าท่านชมวิว บนยอดภูเขาโมอิวะ ภูเขาแห่งนี้ขึ้นชื่อมากกับการเป็นจุดชมวิว
เมืองที่สวยที่สุด สามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองซัปโปโร(ปิดท าการ 2 สัปดาห์
แรกของเดือนเมษายน)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น 



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย เมนูเจงกิสข่าน บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

SAPPORO 
PARK
HOTEL
หรือเทียบเท่า 



10.45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ 
เที่ยวบินที่ TG671

DAY 6
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ



เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน – สตรอเบอรี่
เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม – เชอร์รี่
เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน – พลัม
เดือนสิงหาคม ถึง กันยายน – พีช

เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน – องุ่น แอปเปิ้ล
เดือนกันยายน ถึง ตุลาคม – ลูกแพร์ ลูกพรุน
เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม – บลูเบอร์รี่
เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน – วอลนัท

เดือนกันยายน ถึง ตุลาคม – เกาลัค เป็นต้น

ไร่ผลไม้
ให้ท่านได้เก็บผลไม้ชนิดต่างๆ สวนที่นี่ใช้
สารอินทรีย์ ผลไม้สามารถเก็บได้เป็นบางชนิด 



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.-
139,900.-
99,900.-
79,900.-
39,900.-

อัตราค่าบริการ 
(ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน)



อัตราค่าบริการนี รวม อัตราค่าบริการนี ไม่รวม

🗸 ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ใน
รายกร หรือระดับเดียวกัน

🗸 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่
ระบุ

🗸 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

🗸 มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน
ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

🗸 ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง ในวงเงิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์

🗴 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินที่ระบุตาม
รายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

🗴 ค่าท าหนังสือเดินทาง

🗴 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 
30 กิโลกรัมต่อท่าน )

🗴 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและ
ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

🗴 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 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) เลขท่ี 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขท่ี 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน 

“การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 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 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน ใหญ่ เช่น ไม่รักษา

เวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเท่ียว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย

บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทั วร์คณะ

ส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ 

ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15

วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (2)
9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

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

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้

เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัย
ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

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



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (3)
16. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคา่เข้าชมให้แก่ท่าน

ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้
ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความ
ประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง

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

19. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ 
จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

20. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเทีย่วพักผ่อนแบบหมู่คณะ 
และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป

21. เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


