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   ชมวิวมมุสงูดว้ยการ "น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ" ขึน้ไปยงัยอดเขาเทนง ุที่ความสงู 271 เมตร  

   ชมวิวทิวทศันส์ดุแสนโรงแมนติก “คลองโอตารุ” รวมถึงอาคารโกดงัเก่ารมิคอลงที่สดุคลาสสิก 

   ณ “ถนนซาไกมาจิ” ย่านชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองโอตารุมีทัง้ รา้นเครื่องแกว้, พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี, อาหารอรอ่ย 

   ชมการตบแต่งสวนและของฝากมากมาย ณ "ชิโรอิโคอิบิโตะพารค์" ที่มีชื่อเสียงที่สดุของเกาะฮอกไกโด 

   ชม “เนินพระพุทธเจ้า” มีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูปมีความสงูมากถึง 13.5 เมตร 

   ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” บ่อนรกที่มีควนัพวยพุ่งออกมาจากพืน้หิน ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความงดงามท่ามกลางหิมะ 

   ใหค้วามเป็นสว่นตวั “ด้วยการจัดน าเทีย่วเพียง 10 ท่าน” เฉพาะคณุเท่านัน้เลือกวนัเดินทางไดเ้ลย 

ก าหนดการเดินทาง (คณะละ 10 ท่านเทา่น้ัน)  
6-10, 7-11, 8-12 เมษายน 2566 
9-13, 10-14, 11-15, 13-17, 14-18 เมษายน 2566 (วันสงกรานต)์ 

 
21.00 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 
23.55 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาทอ้งถิ่นจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

 
08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านสู ่“เนินพระพุทธเจ้า” ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเมืองซปัโปโร ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอีก

ชิน้หนึ่งของทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น มีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูปมีความสงู

มากถึง 13.5 เมตรและมีน า้หนกั 1500 ตนั บรเิวณรอบๆรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดู

รอ้นที่จะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรล์อ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลง สรา้งไวเ้พื่อเป็นพทุธ

วันทีส่อง    เนินพระพุทธเจ้า - ชิโรอิโคอิบิโตะพารค์ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ+ถนนซาไกมาจิ -  
               น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ - ออนเซน็ 

 
 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ 
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ศิลป์ใหค้นรุ่นต่อๆไป เพื่อสกัการบชูา จากนัน้น าท่านถ่ายรูปสวนอิชิยะ “ชิโรอิโคอิบิโตะพารค์” ที่ถือเป็นของ

ฝากทอ้งถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สดุของเกาะฮอกไกโด เก่ียวกบัช็อคโกแลตไม่ว่าจะเป็นไอศครีม หรือ คุ๊กกีต่้างๆ แต่ที่

ไม่ควรพลาดคือการเก็บรูปบรเิวณรอบๆ ซึ่งในช่วงฤดหูนาวจะมีการจดัธีมสวนสวยงาม อาทิเช่น สโนวแ์มน, 

ซานตาคลอส, หอนาฬิกา, หอคอยขนมเคก้, บา้นรงันก, มีมมุสวยๆ ใหถ่้ายรูปมากมาย (ไม่รวมค่าเขา้ชม

สายพานการผลิต)  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอ

ตารุ ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น

เสน้ทางในการขนสง่สินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบรเิวณปากอ่าว ใหท้่านเดินเลน่ 

พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่รมิคลองสดุ คลาสสิก และวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม และน าท่าน

สู ่“ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตัง้อยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็น

ที่ตัง้ของ “รา้นเครื่องแกว้”, “พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน า้โบราณ” อีกทัง้ตลอดสองขา้งทางของ

ถนนซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรา้นชื่อดงั Le TAO มีให้

ท่านไดช้ิมลิม้ลอง หรือ ซือ้กลบักนัมากมายหลายรา้น อีกทัง้ยงัมีของที่ระลกึและรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้่าน

เดินชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเสน้นีเ้ชื่อมต่อกบัถนนสายสชูิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยรา้น ซูชิ ซาชิ

มิ รามเมง รวมถึงรา้นที่อาหารซีฟู๊ ดสดๆ จากนัน้น าท่านมุ่งหนา้สู ่“ภูเขาเทนงุ” น าท่านเปลี่ยนอิรยิาบถในการ

ชมวิวมมุสงูดว้ยการ “น่ังกระเช้าภูเขาเทนงุ (Tenguyama Ropeway)” ขึน้ไปยงัยอดเขาเทนง ุที่ความสงู 

271 เมตร ใชเ้วลาเพียง 4 นาที เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรือ และอ่าวอิชิการไิดท้ัง้หมด 

ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟที่สว่างไสว นอกจากนีย้งัมีรา้นขายของที่ระลกึ และภตัตาคารหรูส าหรบั

รบัประทานอาหารและชมวิวไปพรอ้มๆกนั 
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 พักที ่JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร ่หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย

ความเมื่อยลา้ การอาบน า้แร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงั

ช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านสู ่“ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ นโดยมีเสน้รอบวงยาวถึง 43  

กิโลเมตร เป็นทะเลสาบปล่องภเูขาไฟ ในอทุยานแห่งชาติชิกตส-ึโทยะ บนเกาะฮกไกโด ทะเลสาบมีลกัษณะ

คลา้ยไข่ดาว ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะตัง้อยู่คือเกาะนากาโนะ นบัเป็นจดุชมวิวที่สวยสบายตาที่ไม่ควรพลาด

น าทกุท่านชมวิวทิวทศันข์อง “ภูเขาโชวะชินซัง” ภเูขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 

1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภเูขาโชวะ ดงัที่เห็นอยู่ ปัจจบุนัภเูขาโชวะ อยู่ในการ

ดแูลของรฐับาลญ่ีปุ่ น ในฐานะเป็นอนสุรณท์างธรรมชาติแห่งพิเศษ ใหท้่านเลือกซือ้ ขนม ของฝากทอ้งถิ่น ณ 

จดุบรกิารแห่งนีต้ามอธัยาศยั  

วันทีส่าม    ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จโิกกุดานิ - ออิอนพลาซา่ - 
                ห้างมติซุย เอ้าทเ์ล็ต  
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทกุท่านจะไดเ้ห็นบ่อน า้รอ้นที่มี
ควนัพวยพุ่งออกมาจากพืน้หินพรอ้มกบักลิ่นก ามะถนั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณท์าง
ธรรมชาติที่ยงัคงอยู่ชั่วกลัป์ จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู ่“อิออนพลาซ่า” ศนูยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่า
จะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้และของฝากไดต้าม
อธัยาศยั จากนัน้น าท่านสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET)” ศนูยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัจาก
ทั่วโลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรบัทกุคนตัง้แต่สินคา้แฟชั่นหญิง
ชายและเด็ก จนถึงอปุกรณกี์ฬาและสินคา้ทั่วไป นอกจากนีภ้ายในหา้งยงัมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง 
อิสระทัง้ชอ้ป และ ชิมตามอธัยาศยั  

 
 รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที ่ HOTEL WING INTERNATIONAL SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า 

 

 
 รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาที่สรา้งดว้ยอิฐสีแดงทัง้หลงั โดย
ลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมรกิา ตกึแดงหลงันีใ้ชเ้ป็นที่ท าการ

วันทีส่ี่       น าเทีย่วเมืองซัปโปโรโดยไกด ์(เดนิเทีย่วไม่มีรถบัสบริการ) 
               ท าเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ตลาดปลานิโจ - ย่านทานูกิโคจิ - ย่านซึซึกิโนะ 
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รฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ตวัอาคารที่เห็นในปัจจบุนัที่ยงังดงาม
อยู่นัน้ไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถกูไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรม
แบบตะวนัตกที่เหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง อาคารหลงันีจ้ึงไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบติัทางวฒันธรรมส าคญัของ
ชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 แลว้น าท่านถ่ายรูปหนา้ “หอนาฬิกา (Sapporo Clock Tower)” ซึ่งมีความเก่าแก่มาก
จนไดก้ลายเป็นสญัลกัษณท์ี่ส  าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหนึ่ง  

 
 รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนัน้น าท่านสู ่“ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนีส้รา้งขึน้เมื่อ 
ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนีรู้จ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลที่จบัไดส้่วนใหญ่
จะหาไดจ้ากทะเลแถบนีท้ัง้สิน้ ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซือ้ที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลกูคา้สว่นใหญ่จะมีทัง้
นกัท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ที่นี่ยงัขึน้ชื่อเรื่อง ไข่หอย
เม่นและไข่ปลาแซลม่อนจากนัน้อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ “ย่านช้อปป้ิงทานูกิโคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซือ้
สินคา้มากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของที่ระลกึ เสือ้ผา้ สินคา้แบรนด์
เนม เครื่องส าอางค ์เป็นตน้ และเดินเชื่อมไปยงั “ย่านช้อปป้ิงซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซึ่งเป็น แหลง่ชอ้ปป้ิง
สินคา้ อปุกรณอิ์เลคทรอนิคส ์เสือ้ผา้ รองเทา้แฟชั่นมากมาย และยงัเป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายนบัพนั
เต็มไปดว้ยนกัท่องเที่ยวนกัชิม อีกทัง้ยงัมีรา้นรวงที่ขายราเม็งมากมายจนไดร้บัการขนานนามว่า ตรอกราเมง 
หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งรา้นราเม็งใจกลางเมืองซปัโปโร 
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 รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที ่ HOTEL WING INTERNATIONAL SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูส่นามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรบัย่าน และสถานที่ตัง้ ไดต้ามความเหมาะสม  
ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

อัตราค่าบริการเดินทาง 
6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 13-17, 14-18 เมษายน 2566 

(วันสงกรานต)์ 
ส าหรบัคณะ 10 ท่านขึน้ไป   (✅จดัพิเศษกรุป๊สว่นตวั) 

ผูใ้หญ่ 69,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  67,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 65,900 บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 10,000 บาท 
เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาต๋ัวก่อนท าการจองค่ะ 

 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าทีพั่กและบริการอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคา่ตั๋วเครื่องบิน) 

วันทีห้่า     สนามบินชิโตเซ ่- กรุงเทพฯ 
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2.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน THAI AIRWAYS 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

o ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั(ตั๋วเด่ียวตามก าหนด) เสน้ทางและสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัที่ 12/12/2565) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัสขุภาพและอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจากอบุติัเหตทุ่านละ 2,000,000 บาท ดแูลค่ารกัษาพยาบาลทัง้สขุภาพและอบุติัเหต ุ1,500,000 บาท  
ประกนัสขุภาพคุม้ครองค่ารกัษา COVID-19 ตามเงื่อนไขเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 

o การบริการของมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น า้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 3 วนั) 
 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

o ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบก ากบัภาษี 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมกีารเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บรษิัทจดัให ้ในรายการทวัร ์
o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลบัไม่พรอ้มคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 3,000 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) หรือ เพิ่มเติมตามความพงึพอใจ 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงนิ 

o กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วันหลังจากวันจอง 
o สว่นที่เหลือช าระตามก าหนดออกตั๋ว มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการจอง ขอสงวนสิทธค์ืนเงินในทุกกรณี 
(ส าคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ ก าหนดให้บริษัทจะต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบิน 100% ก่อนการเดนิทางไม่น้อย
กว่า15วัน ในส่วนของการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวจะไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้เดินทางได้) 

 

เงือ่นไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัรม์ีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร้ว่มเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้
ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส  ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสียหายที่เกดิขึน้จากตั๋วเครื่องบิน
ดงักลา่วได ้

o กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดนิทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้เช็คอิน 
หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแหง่และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้งขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับรษิัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอ่ืนๆ รวมถงึ
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษัทฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุ
ของบรษิัทฯ  

o บรษิัทฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบรษิัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


