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SAPPORO ROYAL STAY
HOTEL หรือเทียบเท่ า
SAPPORO ROYAL STAY
HOTEL หรือเทียบเท่ า

กรุ งเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ
กรุ๊ ปทัวร์ พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 แถว
C เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 670
สนามบินชิโตเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –พิพธิ ภัณฑ์ กล่อง เทีย่ ง เย็น
ดนตรี – คิโรโระ สกีรีสอร์ ท – จุดชมวิว Mount Yotei
(Spring Water) – ออนเซ็น
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติกซึ่ งมีร้านขาย
ของอยูต่ ลอดสองข้างทางด้วยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรื อนนั้นส่ วนใหญ่ได้
ถูกออกแบบเป็ นตะวันตกเนื่ องจากในอดีตเมืองโอตารุ ได้รับอิทธิ พลมาจาก การทําการค้าระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
จากนั้นนํา ท่ า นเที่ ย วชม คลองโอตารุ ให้ท่ า นชื่ นชมทัศ นี ย ภาพที่ ง ดงามที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ แ ละ
สัญลักษณ์ของที่นี่ คลองโอตารุ สร้างเพื่อให้เรื อเล็กลําเลียงสิ นค้าจากท่าเรื อเอามาเก็บไว้ในโกดังที่
อยูต่ ามริ มคลองเมื่อวิทยาการเจริ ญก้าวหน้าเรื อใหญ่จึงเปลี่ ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่ งเข้าโกดัง

เทีย่ ง

ได้ง่ า ยขึ้ น ตึ ก เก่ า เก็ บ สิ น ค้า ริ ม คลองเหล่ า นี้ จึ ง ถู ก ดัด แปลงเป็ นร้ า นอาหารสไตล์ ต่ า งๆ และ
พิพิธภัณฑ์
นําท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองโอตารุ ซึ่ งตัวอาคารมี 3 ชั้น ที่นี่ท่าน
จะได้ชมกล่องดนตรี มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่าน
ยังสามารเลื อกทํากล่องดนตรี แบบที่ท่านต้องการได้ดว้ ยท่านสามารถเลื อกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิก
และเพลงมาประกอบกัน ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเยน ส่ วนที่ช้ นั ล่าง มีบริ การนําเพลงกล่อง
ดนตรี ท้ งั เพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็ นซี ดีโปสการ์ ดส่ งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้
ท่านได้สัมผัสและชื่ นชมกล่องดนตรี น่ารักมากมาย ให้ ท่านได้ ทํากล่ องดนตรีน่ารั กๆในแบบที่ท่าน
ชื่ นชอบด้ วยตัวท่ านเอง (ค่ าอุปกรณ์ การทํากล่ องดนตรีไม่ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซทปลาฮกเกะ
อิสระกิจกรรมสกี คิโรโระ รีสอร์ ท ตั้งอยูท่ ี่หมู่บา้ นอะไกกาว่า(Akaigawa Village) ใกล้เมืองโอตารุ
สามารถเดินทางจากเมืองซัปโปโรไปได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆรี สอร์ ทจะ
เป็ นสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะ ภายในนั้นมีอุปกรณ์และเครื่ องเล่นที่ทาํ ให้ท่านได้สนุ กกับการเล่นหิ มะ
ที่หลากหลาย (ซึ่ งในราคาทัวร์ ได้รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว) เช่น Tube,Sledge, Snow Raft, Snow
Banana, Snow Mobil
(ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าบริการเช่ าชุ ดและอุปกรณ์ การเล่ นสกีหรือสโนว์ บอร์ ด)
นําท่านไปยังจุดชมวิวของ Mount Yotei “ฟูจิแห่งฮอกไกโด” ให้ทา่ นได้เพลิดเพลิน กับการถ่ายรู ป
แวะดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์ (Spring Water) ที่มาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆ *** โปรดเตรียมขวดนํ้า ไปเอง
***

คํ่า

22 กุมภาพันธ์ 2562
เช้ า

นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านอาบนํา้ แร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆทีเ่ รี ยกว่ า“ออนเซ็น”เพือ่ สุ ขภาพและผิวพรรณทีด่ ี

ภูเขาโชวะชิ นซัน –หุบเขานรกจิโกคุดานิ – งาน SNOWFESTIVAL เช้ า เทีย่ ง เย็น
ทะเลสาบชิโคตสึ – ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั 3 ชนิด ณ ร้ านนันดะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้ าถ่ ายรู ปความงดงามของ ภูเขาโชวะชิ นซั น ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิ ด
ใหม่ล่าสุ ดเมื่อประมาณ 50 ปี นับเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ
ปั จจุบนั อยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุ สรณ์ ทางธรรมชาติแห่ งพิเศษ อิสระให้ท่าน
ได้บนั ทึกภาพความงามที่มีฉากของภูเขาไฟเป็ นฉากหลัง
นําท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โนโบริ เบทซึ มีบ่อแร่ กาํ มะถัน
จํานวนมากมายซึ่ งมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซี ยส ปริ มาณนํ้าที่พุ่งออกมามีปริ มาณมากเป็ นบ่อ

เทีย่ ง

โคลนเดื อดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่ กาํ มะถันซึ่ งเกิดจากความร้ อนใต้พิภพ เดิ นเข้าไปด้านใน
ตามทางเดินก็จะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุง่ ขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา บริ เวณด้านบนของ
ผิวดิ นจะมีแร่ กาํ มะถันสี เหลื องเป็ นจํานวนมาก หุ บเขานรกถื อเป็ นแหล่งนํ้าแร่ ที่ใหญ่ที่สุดของโน
โบริ เบ็ตสึ ซึ่ งนํ้าพุแต่ละบ่อจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามสถานที่ หุ บเขานรกเป็ นหลุมที่เกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 1 หมื่นปี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 ฟุต ถึ งแม้ไม่สามารถ
เข้าใกล้จุดศูนย์กลางแต่มีทางเดินที่มีความยาว 600 ฟุตสําหรับเดินชมโดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หม้ อไฟสไตล์ ญปี่ ุ่ น
งานเทศกาลเฮียวโตทีท่ ะเลสาบชิ โคสึ ชิ โตเซะ งานเทศกาลนํ้าแข็งที่ใช้ออนเซ็นทะเลสาบชิ โคสึ ใน
สวนสาธารณะของอุทยานแห่ งชาติ ชิ โคสึ โทยะ อยู่ห่างจากซัปโปโรประมาณ 40 นาทีโดยทาง
รถยนต์เป็ นสถานที่จดั งาน มีประติมากรรมนํ้าแข็งที่สร้างขึ้นโดยใช้น้ าํ ในทะเลสาบชิ โคสึ อนั เป็ นที่
ภาคภูมิใจในเรื่ องความใส ซึ่ งมีเพียงไม่กี่แห่ งในประเทศ พ่นและปล่อยให้แข็งตัวเรี ยงรายอยู่ สไล
เดอร์ น้ าํ แข็ง ลานสเก็ตที่ลื่นไถลด้วยรองเท้าบูต หรื อขี่มา้ จูงชมสถานที่จดั งานนั้น เป็ นที่นิยมของ
เด็กๆ เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร หรื อเลือกซื้ อของฝากในเมืองแห่งออนเซ็น

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ร้ านนันดะ บุฟเฟ่ ต์ ปู 3 ชนิด พร้ อมอาหารทะเลสดๆ

นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม SAPPORO ROYAL STAY HOTEL หรือเทียบเท่า
23 กุมภาพันธ์ 2562
เช้ า

เทีย่ ง

อิสระช้ อปปิ้ งเมืองซัปโปโร ไม่ มีรถโค้ ชบริการตลอดวัน/
เช้ า
เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ ารถไฟไม่ รวมในค่ าทัวร์ )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน อิสระท่องเที่ยวซัปโปโร หรื อ เลื อกช้อปปิ้ งซัปโปโร ทางเราขอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว
อาทิ
JR TOWER เป็ นอาคารสู ง 38 ชั้นที่ต้ งั ตระหง่านอยูท่ างประตูทิศใต้ของสถานี JR ซัปโปโร รวม
เอาสถานที่ต่างๆ ไว้ดว้ ยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้ งเซ็ นเตอร์ โรงแรม JR ทาวเวอร์ โฮเต็ล นิกโกะซัปโป
โร, ออฟฟิ ศ, จุดชมวิว T38 และอื่นๆ มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดให้ท่านได้เลือก
ย่ านทานู กิโคจิ ท่านจะได้เลื อกซื้ อสิ นค้า มากมาย อาทิ เช่ น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า นาฬิ ก า เกมส์ กล้อง
ถ่ายรู ป ของฝากของที่ระลึก เสื้ อผ้า สิ นค้าแบรนด์เนม เครื่ องสําอางค์
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ให้ท่านท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย หรื ออิสระในการเลือกซื้ อของฝาก และสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของ
ญี่ปุ่น
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม SAPPORO ROYAL STAY HOTEL หรือเทียบเท่า

คํ่า

24 กุมภาพันธ์ 2562
เช้ า

เทีย่ ง

18.00 น.
23.50 น.

ตลาดปลาโจไก – มิตซุ ยเอ้ าต์ เล็ท - สนามบินชิโตเซะ – กรุ งเทพฯ เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไก ทุกเช้าจะมีผกั ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่ง
ทัว่ ฮอกไกโด และปลาที่จบั มาสดๆ จะถูกนํามายังศูนย์กลางตลาดขายส่ งเมืองซัปโปโร ตลาดที่ผู ้
กระจายสิ นค้าไปซื้ ออยู่ถดั ไป ส่ วนตลาดที่เปิ ดสําหรับประชาชนทัว่ ไปคือที่นี่ต้ งั แต่ร้านขายปลา
สดๆ ร้านผลไม้ ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้งเค็ม และอื่นๆ เรี ยงรายกว่า 60 ร้าน มีวตั ถุดิบสด
ใหม่คดั สรรมาอย่างดี ให้เลื อกหาตั้งแต่ 6 โมงเช้า นอกจากนี้ ยังพรั่งพร้อมไปด้วยร้ านอาหารทั้ง
ร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้วตั ถุดิบจากตลาด ได้ลิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคาย่อมเยาว์
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นําท่านสู่ มิตซุ ย เอ้าท์เล็ท มอลล์ ห้างสรรพสิ นค้ารู ปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด
ตั้งอยูท่ ี่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆ
กว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นงั่ และร้ านจําหน่ายสิ นค้า
พื้นเมืองและสิ นค้าจากฟาร์ มท้องถิ่นประจําฮอกไกโด ให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์มากมาย
อย่างเพลิดเพลิน
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG681
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่ +1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว เพิม่

20-24 กุมภาพันธ์ 2562

45,900

42,900

42,900

39,900

9,900

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

25,900

22,900

22,900

19,900

-

ราคาเด็กทารก อายุ ตํา่ กว่ า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม




















ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานีร้ วมภาษีนํา้ มัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีนํา้ มันขึน้ หากทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่ อนการออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนักไม่เกิน 30 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ค่าทําหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าํ หนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์

เมื่อท่านทําการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลา
ที่เดินทาง หรื อกฎของสายการบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว







ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่ามัดจํา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้)
ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระ
ในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )

สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระนํ้าหนักเกิน (ท่านต้องชําระใน
ส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนื อการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกค้า
เป็ นสําคัญ
2. หากท่านยกเลิ กทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุ ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยู่ใน
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าว

