
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
HB 7904  23.05 – 07:55+1 

   - 

2 โทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมู่บา้นราเมง  
สวนสัตวอ์ะซาฮยิามะ – มอนเบ็ทส ึ

   MONBETSU  
หรอืเทยีบเท่า 

3 มอนเบ็ทส-ึล่องเรอืตัดน ้าแข็ง “Gainko II”-โซอุนเคยีว 
น ้าตกรวิเซ-น ้าตกกงิกะ-อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล์ 

   ART ASAHIKAWA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 อะซาฮกิาวะ-โรงงานชอคโกแลต-โอตารุ 
พพิธิภัณฑก์ล่องดนตร-ีซปัโปโร 

   PREMIER HOTEL SAP-
PORO หรอืเทยีบเท่า 



 

5 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ  
HB 7905  09:55 – 16:35 

   - 

 
วนัที1่ กรงุเทพ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภมู ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Asia Atlantic Airlines พบเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ Asia Atlantic Airlines เทีย่วบนิ

ที ่HB7904 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  
 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
วนัที2่ ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่านราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ-มอนเบ็ทส ึ

07.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที่

ญี่ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 
น าท่านเดนิทางสู ่อะซาฮกิาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รอง
จากเมอืงซัปโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นีอ้ดุมไป

ดว้ยแมน่ ้าล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีสุ่ดของญี่ปุ่ น 
แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมง เป็นหมูบ่า้นทีร่วมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงจ านวน 8 
รา้นไวภ้ายในหมูบ่า้นแหง่นี ้ซ ึง่มปีระวัตคิวามเป็นมาอันยาวนานตัง้แตห่ลังสงครามโลกครั้งที ่
2 โดยการผสมผสานบะหมีห่ลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บา้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพือ่

เผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูม ิใจของเมืองอะซาฮิกาวะใหเ้ป็นที่รู จั้กในวงกว า้ง 
นอกจากนั้นภายในบรเิวณหมู่บา้นยังมศีูนยก์ารคา้ และศาลเจา้เพือ่ใหคู้่รักมาขอพรเพือ่ให ้
ชวีติคูร่อ้นแรงเหมอืนน ้าซปุและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นราเมง 
น าทา่นชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบ

นอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้
ชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสัตว์แห่งอืน่ ๆ 
ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผ่านสระว่ายน ้าของเหลา่เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รง
กลางของโซนหมีขั ้วโลกและหมาป่า ผู เ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในส่วนของ
นทิรรศการจะแสดงเกีย่วกับสัตวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า 

และสัตว์อ ืน่ ๆ จากท่ัวทุกมุมโลก เช่น หมขัีว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยรีาฟ แลว้น าคณะ
เดินทางไปยัง เมืองมอนเบ็ทส  ึ (Monbetsu)  เป็นเมืองที่อยู่ติดกับ ทะเลโอคอทสก์ 
(Okhotsk Sea) ซึง่ในช่วงฤดูหนาวท่านจะสามารถชม ธารน ้าแข็ง (Drift ice) จะปรากฏขึน้
แคใ่นบรเิวณอารก์ตกิ และแอนตารก์ตกิเซอรเ์คลิเทา่นัน้ แตส่ าหรับญีปุ่่ นทา่นสามารถเห็นธาร

น ้าแข็งไดใ้นฤดหูนาวของฮอกไกโด เชญิชมธารน ้าแข็งทีป่กคลมุพืน้ผิวมหาสมทุรอันกวา้ง
ใหญ่ไพศาล 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
พักที ่Monbetsu 
 

 
 
 
 
 

 



 

วนัที3่ มอนเบ็ทส-ึลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง “Gainko II”-โซอุนเคยีว-น า้ตกรวิเซ 
  น า้ตกกงิกะ-อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือตดัน ้าแข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ 
Garinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน ้าแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น าท่านชมกอ้น
น ้าแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือ Drift Ice ในช่วงปลายฤดูหนาวเดอืนกมุภาพันธ-์มนีาคม 
เดมิเรอืนีใ้ชเ้พือ่ส ารวจน ้ามันในรัฐอลาสกา้ เริม่น ามาใชเ้ป็นกจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 

(การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชั่วโมง) น าทา่นเดนิทางสู ่โซอนุเคยีว (Sounkyo 
Hot Spring) เป็นเมือ่ท่องเทีย่วรีสอร์ทน ้าพุรอ้นออนเซน ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของ อุทยาน
แห่งชาตไิดเซสซึัง (Daisetsuzan National Park) ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นหุบเขาแคบ ขนาบขา้ง
ดว้ยป่าหนา้ผาสงู 100 เมตร และมศีนูยบ์รกิารประจ าหมูบ่า้น หอ้งอาบน ้าออนเซนหลายแห่ง 
และน ้าตก 2 แหง่ทีส่วยงาม นอกจากนียั้งเป็นจุดเริม่ตน้ในการเดนิป่าทีใ่กลก้ับ ภูเขาคโุรดา

เกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง 

น าทา่นชม น า้ตกรวิเซ และน ้าตกกงิกะ น ้าตกสองสายทีไ่หลจากบนภูเขาลงมาทีผ่าเป็นริ้ว
สวยงาม น ้าตกทัง้สองสายตัง้อยูห่า่งกันเพยีง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดง้่าย น ้าตกรวิ

เซ ซึง่ถูกเรยีกว่าเป็น “น ้าตกแหง่ดาวตก” เพราะสายน ้าเสน้ใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลา
ถูกแสงอาทติยจ์ะแลดูคลา้ยดาวตก เคยีงคูก่ับน ้าตกกงิกะ หรอื “น ้าตกแหง่แมน่ ้าสเีงิน” ซึง่
ในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทัง้สองสายนี้จะกลายเป็นน ้าแข็ง รูปร่างแปลกตา น าท่านเดนิทางสู่ 
เมอืงอะซาฮกิาวะ (Asahikawa-shi) เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมอืง
ซัปโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นีอ้ดุมไปดว้ยแมน่ ้า

ล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีสุ่ดของญีปุ่่ น อสิระให ้
ท่านชอ้ปป้ิงที ่ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่ว
ชาวตา่งชาต ิภายในตกแตง่ในรูปแบบทีทั่นสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 
150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้น
เสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 

และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่  เ ป็นตน้ ซึ่งบางรา้นไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้ส าหรับ
นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ สว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท 
รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร 

เย็น อสิระอาหารค ่า ภายในศูนยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พักที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดับเดยีวกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

วนัที4่ อะซาฮกิาวะ-โรงงานชอคโกแลต-โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีซปัโปโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง โรงงานชอคโกแลต“อชิยิะ” (Ishiya Chocolate Factory) ทา่น
สามารถชมขั้นตอนการท าชอคโกแลตที่ขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI 
KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ิยมท่ัวทัง้เกาะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑ์
ชอคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ชส้ าหรับใส่ชอคโกแลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และ

เหลา่ของเลน่ยอ้นยคุทีท่ าใหค้ณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลับไป
ในอดตีอกีครั้ง  และแนะน าใหท้่านชมิชา หรือกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้ส่ังขนมเคก้แสน



 

อร่อยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในส่วนทีเ่ป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บริเวณชัน้ 2 ของอาคารทรง
สไตลย์โุรป (อสิระใหท้า่นถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต๋ัวคา่เขา้ชมภายใน) จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าทีเ่จริญรุ่งเรืองในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยังเป็นเมอืงมชี ือ่เสยีงเกีย่วกับการท าเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม และมี
สไตลร์ูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์   

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง 
น าทา่นชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดรั้บความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลัง

เป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถือว่าเป็นคลองทีเ่กดิ
จากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มา
เก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึ่งหนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 
ส่วนทีเ่หลอืไวค้รึ่งหนึ่งก็ไดท้ าการปรับปรุงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิ
เลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรูปเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชมเมอืงโอ

ตารุตามอัธยาศัย เช่น พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกล่องดนตรแีละ
เครือ่งแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืง
งานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุก๊ตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตรี  
ซ ึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยทา่นสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัว
ของทา่นเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตัีง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนม

อบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจาก
เตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอย่างดี  
และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากับรา้นนี ้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุ่น ขับกลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ ์น า
ทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางทางดา้นวัฒนธรรม 

เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซึง่เปรียบเสมอืนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด และเคยเป็น
สถานทีจั่ดโอลมิปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอย่างมาก น าท่านสู่ JTC 
DUTY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย   

เย็น อสิระอาหารค ่า  

พักที ่PREMIER HOTEL SAPPO-RO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สุวรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

09.55 น. ออกเดินทางจากเมืองซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Asia Atlantic Airlines 
เทีย่วบนิที ่HB7905 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
16.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี ราคา 9,500.-** 



 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท(ขออนุญาตเิก็บทรปิทีส่นามบนิก่อนเดนิทาง) 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

18-22 ก.พ.61 29,999.- 29,999.- 9,999.- 

19-23 ก.พ.61 29,999.- 29,999.- 9,999.- 

25 ก.พ.-01 ม.ีค.61 31,900.- 31,900.- 9,999.- 

26 ก.พ.-02 ม.ีค.61 31,900.- 31,900.- 9,999.- 

04-08 ม.ีค.61 30,999.- 30,999.- 9,999.- 

05-09 ม.ีค.61 30,999.- 30,999.- 9,999.- 

11-15 ม.ีค.61 30,999.- 30,999.- 9,999.- 

12-16 ม.ีค.61 30,999.- 30,999.- 9,999.- 

18-22 ม.ีค.61 30,999.- 30,999.- 9,999.- 

19-23 ม.ีค.61 30,999.- 30,999.- 9,999.- 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

** ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
หอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมีการจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรืออาจมีคา่ใชจ้่าย
บางสว่นเพิม่เตมิ ** 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 
 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์ คา่ซักรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทาง
ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 ค่าทปิคนขบัรถ 1,500 บาทต่อทปิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่

พักและต๋ัวเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ



 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี ้ เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสัิยบางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  
เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  


