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NT389
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด ซปัโปโร ลอ่งเรอืตดัน ้าํแขง็ออโรร่า 5 วัน 4 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 4 คนื ,

SMILE ASAHIKAWA HOTEL  , SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL

อาซาฮคีาวา่ - ICE BREAKER AURORA - พพิธิภณัฑน์้าํแข็งอะบาชริ ิ
ลานสกชีกิไิซโนะโอกะ - สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ - ดวิตฟีรี

โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอน้าํโบราณ
ออิอนทาวน ์- ทวีา่การฮอกไกโด - ตลาดโจไก - อสิระเต็มวนั ณ นครซปัโปโร

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - ฮอกไกโด (สนามบนิชโิตเสะ) - อาซาฮคีาวา่

06.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชนั 3 ประต ู03-04
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร (แนะนําใหโ้หลดของทไีม่จําเป็นลงใตท้อ้งเครือง)
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก
30 นาที

08.35 น.



บนิลัดฟ้าสู ่เกาะฮอกไกโด โดย สายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ622 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

17.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด เกาะทใีหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศญปีุ่ น
ดนิแดนโรแมนตคิทางเหนือทมีธีรรมชาตอิุดมสมบรูณ์และมทีวิทัศนท์สีวยงาม ซงึคําวา่ “ฮอกไกโด” หมายถงึ เสน้ทางสูท่ะเลเหนือ

จากนันนําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคีาวา่

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ แบบ BOX SET

ทพีกั
SMILE ASAHIKAWA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
อาซาฮคีาวา่ - ICE BREAKER AURORA - พพิธิภณัฑน์้าํแข็งอะบาชริ ิ- ออิอนทาวน์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอะบาชริ ิอยู่ทางโซนตะวันออกของเกาะ ในชว่งปลายเดอืนมกราคมจะมนี ้าํแข็งจากทางขัวโลกเหนือ
ซงึเป็นน ้าํแข็งทเีกดิจากคลนืความเย็นไซบเีรีย ทําใหผ้วิหนา้ของทะเลแถบนันลดอุณหภมูลิงจนตดิลบกลายเป็นแผน่น ้าํแข็งขนาดใหญ่
ไหลมาจากไซบเีรียผา่นทะเลโอค็อตสค ์เขา้ฝังบรเิวณทางตะวันออกของเกาะฮอกไกโดในเขตทศิใตข้องขัวโลกเหนือ
แผน่น ้าํแข็งขัวโลกเหลา่นีพบเห็นไดตั้งแตป่ลายเดอืนมกราคม ถงึเดอืนมนีาคม

นําทา่นลอ่งเรือ เรอืตดัน้าํแข็งออโรรา่ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
ดว้ยการลอ่งเรือตัดน ้าํแข็งลํายักษ์ไปในทะเลโอคอทสกซ์งึเต็มไปดว้ยกอ้นน ้าํแข็งขนาดมหมึาทลีอยลอ่งมาไกลมาจากรัสเซยี โดยเรือจะคอ่ยๆ
แลน่ไปชา้  ๆแหวกตัดผา่นกอ้นน ้าํแข็งรูปทรงแปลกตา รวมถงึอาจมโีอกาสเห็นนกนางนวล นกอนิทรีย ์คลโิอเนะ
หรือแมก้ระทังเจา้แมวน ้าํตัวนอ้ยน่ารักทลีอยตดิมากับแผน่น ้าํแข็ง
โดยกจิกรรมนีจะมเีฉพาะชว่งฤดหูนาวคอืประมาณกลางเดอืนมกราคมถงึสนิเดอืนมนีาคมเทา่นัน

เทยีง
**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั**

บา่ย
จากนันนําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑน์้าํแข็งอะบาชริ ิ(Okhotsk Ryuhyo Museum) พพิธิภัณฑน์ ้าํแข็งขัวโลก
พพิธิภัณฑท์รีวบรวมเรืองราวอันน่าทงึของน ้าํแข็งขัวโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์
โดยจะพาเราลงลกึไปถงึความเป็นมาของกอ้นน ้าํแข็งขนาดยักษ์ในหอ้งจําลองทมีอีุณหภมู ิ-15 องศา ชมหนังจอใหญ่เกยีวกับเรือตัดน ้าํแข็ง
และนทิรรศการเกยีวกับสงิมชีวีติทอีาศัยในทะเลแหง่นี ทังนียังมปีลาหลากสสีนัหนา้ตาแปลกประหลาดทหีาชมไดย้าก
สว่นชนับนสดุเป็นจดุชมววิแบบพาโนรามาซงึสามารถมองเห็นเมอืงอะบะชริ ิและทะเลโอคอทสกไ์ดอ้ย่างตระการตา

จากนันนําทา่น อสิระชอ้ปปิง ณ หา้ง AEON ASAHIKAWA เป็นหา้งแบบ 2 ชนั แบง่เป็นซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ทขีายทังของสด เชน่ ผักผลไม ้
ขา้วกลอ่ง อาหารปรุงสดใหม่ ขนมตา่ง  ๆอกีสว่นก็จะเป็นพวกเครืองสําอางคต์า่ง  ๆเครืองใชไ้ฟฟ้า เครืองใชใ้นบา้น และอนืๆอกีมากมาย

ค่าํ
**อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ทพีกั
SMILE ASAHIKAWA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
ลานสกชีกิไิซโนะโอกะ - สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ - ดวิตฟีรี

เชา้
นําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกชีกิไิซโนะโอกะ สวน 4 ฤด ูทแีตล่ะฤดจูะมกีจิกรรมทแีตกตา่งกันไป ในชว่งฤดหูนาว (เดอืน ธ.ค. - เม.ย. ของทกุปี)



สวนแหง่นีจะเปลยีนเป็นแหลง่เลน่สกชีอืดังแหง่หนงึของญปีุ่ น ในชอื Snow Land เป็นทรีูจั้กกันดใีนหมู่ผูท้โีปรดปรานการเลน่กฬีาฤดหูนาว
ไม่วา่จะเป็น Snowmobile แพหมิะ และยานพานะอนืๆ
(หมายเหต ุ: คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่เครืองเลน่ โดยทา่นสามารถสอบถามราคาเครืองเลน่แตล่ะชนดิ ไดจ้ากจดุบรกิารของเครืองเลน่นันๆ)

เทยีง
**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั**

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่

จากนันชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ เป็นสวนสตัวท์อีอกแบบใหแ้ตล่ะสว่นของสวน กลมกลนื กับธรรมชาตทิสีตัวช์นดินัน  ๆอาศัยอยู่
ใหเ้ขา้กับธรรมชาตแิละ พฤตกิรรมของสตัวนั์น  ๆซงึจะสง่ผลใหม้สีขุภาพจติทดีแีละไดแ้สดงพฤตกิรรมตา่ง  ๆตามธรรมชาตไิดอ้ย่างเต็มที
ไฮไลทท์ดีงึดดูนักทอ่งเทยีวมากทสีดุจะอยู่ในชว่งฤดหูนาว โดยทางสวนสตัวจ์ะมกีารนําเหลา่เพนกวนิออกมาเดนิทา้ลมหนาว
นอกจากนียังมโีซนจัดแสดงนทิรรศการจะแสดงเกยีวกับสตัวป่์าพนืเมอืงของฮอกไกโด อย่าง กวาง นกอนิทรี หมาป่า
และสตัวอ์นืๆจากทัวทกุมุมโลก อาท ิหมขัีวโลก ลงิ(apes) แมวใหญ่ และยีราฟ
(กรณีทสีวนสตัวปิ์ดหรือไม่มกีารแสดงเดนิพาเหรดเพนกวนิ เนืองจากสภาพอากาศหรือปัจจัยอนืๆ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมและจะไม่มกีารคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยใดๆทังสนิ)

จากนันนําทา่นอสิระช็อปปิงท ีดวิตฟีร ีอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ทัง เสอืผา้ น ้าํหอม ตา่ง  ๆตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร

ค่าํ
**อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ทพีกั
SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระเต็มวนั ณ นครซปัโปโร

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

มอบอสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง หรอืเดนิทางสูส่ถานททีอ่งเทยีวอนื ๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง 
** การเดนิทางในวันอสิระ ไม่มไีกดแ์ละรถบัสใหบ้รกิาร
หากทา่นใดตอ้งการเชา่รถหรือไกดส์ว่นตัวสามารถแจง้ความประสงคก์ับเอเย่นตท์ทีา่นทําการจอง **

ทา่นสามารถนังรถรางชมเมอืงซปัโปโระ ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทยีวทน่ีาสนใจ สามารถเลอืกเทยีวไดใ้น 1 วัน
ตกึรัฐบาลเกา่ ชอ้ปปิงสสึกึโินะ ตลาดปลายามเชา้
หอนาฬกิา ชอ้ปปิง JR TOWER สวนสตัวม์ารุยามะ

โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ รา้นรอ้ยเยน จดุชมววิบนเขาโอครุะ
สวนโอโดริ โรงงานซ็อกโกแลตสวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ

หอคอย ทวีทีาวเวอร์ ตรอกราเมน ภเูขาโมอวิะ

การเดนิทางภายในเมอืงซปัโปโร

1. รถไฟใตด้นิ แบง่เป็น 3 เสน้ทาง โดยทใีชส้เีป็นสญัลักษณ์ คอื สเีขยีว(Namboku) วงิจากเหนือ-ใต ้, สายสสีม้(Tozai) วงิจากตะวันออก-
ตะวันตก , และสายสฟ้ีา(Toho) โดยภายในขบวนจะม ีเสยีงประกาศในขบวนรถไฟรวมถงึป้ายบอกทางและคําอธบิายตา่ง  ๆยังบอกทังภาษาญปีุ่ น
อังกฤษ จนี และเกาหลสีลับกัน
2. รถราง ประจํามอืงของซปัโปโรเป็นเสน้ทางวนรอบเมอืง สามารถเพลดิเพลนิกับทวิทัศนบ์า้นเรือนและรา้นคา้ในเมอืง
3. รถแท็กซ ีบรเิวณใจกลางเมอืงและตามสถานททีอ่งเทยีวในเมอืงซปัโปโรจะมจีดุขนึรถแท็กซ ีรถแท็กซสีว่นใหญ่สามารถใชเ้ครตดิการด์ได ้
นอกจากนีคนขับรถยังทําหนา้ทเีป็นไกดใ์หด้ว้ย (หมายเหต ุโดยสว่นใหญ่แลว้ จะไม่สามารถสอืสารภาษาอนืนอกจากภาษาญปีุ่ น)
4. รถจกัรยาน เป็นวธิกีารทสีะดวกสบายและไม่ตอ้งกังวลเรืองทจีอดรถ สามารถวงิรอบถนนซปัโปโรไดอ้ย่างอสิระเหมาะกับการวงิระยะสนัๆ
และสามารถรับและคนืรถจักรยานไดท้โีรงแรมทพัีก

เทยีง-ค่าํ
**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและ อาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**



ทพีกั
SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอน้าํโบราณ - ทวีา่การฮอกไกโด - ตลาดโจไก - สนามบนิ ชนิ ชโิตเสะ -
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เป็นเมอืงทา่ในฮอกไกโด ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซปัโปโร
เป็นเมอืงทา่หลักของอ่าวมาเป็นเวลานานจงึ มอีาคารเกา่แกม่ากมาย เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึในญปีุ่ น

จากนันนําทา่นเดนิชม คลองโอตารุ คลองสายเล็ก  ๆทไีหลผา่นกลางเมอืง และประดับตกแตง่ดว้ยโคมไฟถนนแบบวคิตอเรียน
คลองนีสรา้งขนึเมอืปี 1923 จากการถมทะเลเพอืใชสํ้าหรับในการเทยีบเรือและเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง
ตอ่มาไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 17 แลว้อกีครงึหนงึทเีป็นโกดังถูกดัดแปลงใหเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีว รา้นอาหาร
รา้นขายของ

จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีทนีีเป็นแหลง่รวบรวมกลอ่งดนตรีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล์
ลักษณะของอาคารเป็นอาหารเกา่แก ่3 ชนั ภายนอกถูกสรา้งขนึจากอฐิแดง และโครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่นีสรา้งขนึในปี ค.ศ.
1910 ตัวอาคารไดรั้บอทิธพิลสถาปัตยกรรมจากชาวยุโรปทเีขา้มาตังรกรากทนีี ภายในมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายกวา่ 3,400 ชนดิ
มหีลายราคาใหเ้ลอืกซอืไดต้ามสะดวก

จากนันนําทา่นชม นาฬกิาไอน้าํโบราณ เป็นนาฬกิาไอน ้าํโบราณสไตลอั์งกฤษ ทยัีงหลงเหลอืจากสมัยยุคเมจ ิมเีหลอือยู่เพยีง 2 เรือนบนโลก
เป็นของทรีะลกึทเีมอืงแวนคเูวอรป์ระเทศแคนาดา มอบใหแ้กเ่มอืงโอตารุ ประเทศญปีุ่ น นาฬกิานีจะพน่ไอน ้าํประกอบกับมเีสยีงดนตรีดังขนึทกุๆ
15 นาที

จากนันนําทา่นอสิระช็อปปิงท ีตลาดโจไก ตลาดสดของซปัโปโรทรีวบรวมเอารสชาตคิวามสดของฮอกไกโดไวม้ากมาย ไม่วา่จะเป็น ผัก ผลไม ้
ทเีก็บมาสด  ๆจากทัวฮอกไกโด และปลาทจัีบมาสด  ๆจะถูกนํามายังศนูยก์ลางตลาดทนีี นอกจากนันยังม ีรา้นอาหารทะเลแบบปรุงตามสงั ซชู ิ,
ซาซมิ ิ, ราเมง และอนื  ๆอกีมากมาย นอกจากนีบรเิวณโดยรอบของตลาดยังมรีา้นขายผลไม,้ รา้นขนมหวาน และรา้นเหลา้ครับและอนืๆ
เรียงรายกวา่ 60 รา้น

เทยีง
**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั**

บา่ย
นําทา่นชม ทวีา่การฮอกไกโดหลงัเกา่ ทถีูกใชเ้ป็นทวีา่การถงึ 80 ปี ททํีาการรัฐบาลเกา่ฮอกไกโดเป็นสงิทกีอ่สรา้งรูปแบบ นีโอบาร็อค อเมรกิัน
ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1888 ตัวอาคารมชีอืเรียกสนัๆวา่ ทําเนียบอฐิแดง ทไีดม้าจากชอืของสอีาคารททํีามาจากอฐิอบดว้ยความรอ้นจนเป็นสแีดง
ภายในมกีารตกแตง่อย่างหรูหรา มกีารจัดแสดงขอ้มูลสงิของทเีกยีวขอ้งเชอืมโยงกับประวัตศิาสตรข์องฮอกไกโด

สมควรแกเ่วลา นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ

19.00 น.
ออกเดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) เทยีวบนิท ีXJ623 (ไม่มบีรกิารอาหารบรกิาร)

00.15 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมอืง) โดยสวัสดภิาพและประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 18:14 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ท่าน

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ(Re-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กโิลกรมั

• คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (ชําระทสีนามบนิในวันเดนิทาง)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 15,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด 15 วันกอ่นการเดนิทาง มเิช่นนันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน
และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ
ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันทีงัหมดนแีลว้

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 34 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 3,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,500 บาท ,
กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,000 บาท

• ในกรณทีทีางประเทศญปีุ่ นระงับการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิในกรณตีอ้งทําเรอืงยนืขอวซีา่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน



อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนื ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน
การคา้ประเวณ ีการคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อนืๆ ทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมาย
ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใดๆ กบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมดทุกกรณี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ
หากเกดิการสญูหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณถีา้ท่านออกตวัภายใน
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่บรกิารเพมิเตมิ ในกรณทีผีูเ้ดนิทาง เป็นชาวตา่งชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนักบวช จะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 2,000
บาทตอ่ท่าน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืหนังสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี ้าํเงนิและสแีดง) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวรห์ากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ
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