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โปรแกรมที่เหมาะกับผูท่ีชอบเท่ียวสบายๆ เก็บเก่ียวบรรยากาศแตละท่ีอยางเต็มอ่ิม   
สัมผัสวิถีชีวิตดังเดิมของชนเผาพื้นเมืองชาวไอนุ สักการะศาลเจาฮอกไกโด สุดโรแมนติคท่ีโอตารุ 
เยือนเมืองหลวงหลักซัปโปโร พบสถาปตยกรรมรองรอยแหงอดีต การวางผังเมืองอันชาญฉลาด  

สะสมไมลกับการบินไทย พรอมที่พักที่เราคัดสรรมาเพ่ือคุณ ล้ิมรสสุดยอดอาหารเมนูพิเศษแหงเกาะเหนือ 
โปรแกรมที่เหมาะกับผูที่ชอบเท่ียวสบายๆ เก็บเกี่ยวบรรยากาศแตละท่ีอยางเต็มอ่ิม   

กําหนดการเดินทาง  18 - 23 เมษายน 2558  
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ (ฮอกไกโด, ประเทศญ่ีปุน) 

21.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหวางประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลกับประตูทางเขาหมายเลข 2 
พบกับเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณ หนาเคานเตอรหมายเลข C 

23.45 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบิน TG670  
 

วันที่สองของการเดินทาง  (2)  ชิโตเสะ -  พิพิธภัณฑสัตวนํ้า   -  หมูบานโนโบริเบทสึ จิได มูระ – หุบเขานรก - โนโบริเบทสึ    

08.30 น. ถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน ... ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระ นําทาน
ออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ  

  จากนั้นนําทานเดินทางสู “โนโบริเบทสึ" สถานที่ตากอากาศที่ถือไดวามีชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศญ่ีปุนและเกาะฮอกไก
โด นําทานสู พิพิธภัณฑสัตวน้ํา  Noboribetsu Marine Park พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีตั้งอยูใน
เมือง Noboribetsu มีจุดเดนอยูที่ปราสาททําจากอิฐสีแดงท่ีสรางจําลองแบบมาจากปราสาท
ทางฝงยุโรป และบริเวณโดยรอบก็จะมีอาคารทรงยุโรปตั้งเรียงรายกัน ชวยสรางบรรยากาศ

ใหเหมือนเดินอยูในยุโรป ในสวนของปราสาทอิฐ  แดง ภายใน
จะแบงเปน 4 ชั้น แตละชั้นก็จะเปนการจัดแสดงสัตวน้ําประเภท
ตางๆ และมีการจัดแสดงสัตวเลื้อยคลานอยูภายในน้ีดวย ไฮไลท
ของที่น่ี คือ อุโมงคที่ทําจากกระจกท่ีภายในเต็มไปดวยปลา
หลากหลายชนิด เม่ือทานไดเดินอยูภายในอุโมงคน้ีก็จะรูสึก
เหมือนเดินอยูใตทองทะเลท่ีมีปลานับพันแหวกวายอยูรอบตัว
ของทาน ในสวนของภายนอกปราสาท จะมีการแสดงจากสัตว 3 

ชนิด  ประกอบดวย พาเหรดเพนกวิน  การแสดงนี้ ถือเปนไฮไลทของที่นี่ เลย เพราะ
นักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาที่ Hokkaido ก็เพื่อจะมาชมเจานกเพนกวินเหลาน้ี...  
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวย “เซ็ตเมนูหมอไฟซีฟูด"  เสิรฟทานดวยซีฟูดนานาชนิด ประกอบดวย 
ปลาแซลมอนน้ําลึก กุง หอยเชลล พรอมผักสด กะหลํ่าปลี เห็ดสด แครอท และผักอ่ืนนานาชนิด เสิรฟพรอมขาวสวยรอนนุม
อรอย และเครื่องเคียง    

 จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานจําลอง “โนโบริเบทสึ ดาเตะ จิไดมุระ 
หมูบานท่ีจําลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะโบราณท่ีถือวาครบถวนและสมบูรณ
แบบ เหลาเร่ืองผานบานเรือนไมเปนแถวยาว มีหอสังเกตการณ โรงละคร 
รานคา หมูบานนินจา หมูบานซามูไร เสมือนทานไดเดินอยูในหนังซามูไรที่
รายลอมดวย สาวญ่ีปุนโบราณ นินจา พอคา ชาวบาน... ใหทานไดเก็บ
บรรยากาศที่นาประทับใจอยางเต็มอ่ิม  ณ หมูบานแหงนี้…. จากนั้นนําทาน
เดินทางสู หุบเขานรกจิโกคุดานิ ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya 
เปนหุบเขาที่มีทั้งบอโคลน และบอน้ํารอนที่เดือดตามธรรมชาติ  อาทิ บอโคลนเดือด ลําธารและน้ําตกที่เปนนํ้ารอน ... สถานที่
น้ีถือเปนตนกําเนิดน้ํารอนและออนเซนท่ีสงตอไปทั่วทุกแหงในเมืองนี้...   

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  บริการทานดวยเซ็ตเมนู ไคเซกิ ความงามแหงศิลปะที่ข้ึน ชื่อ รังสรรคและใสใจ
ในการทํา  

ท่ีพัก   DAIICHI TAKIMOTOKAN HOTEL หรือเทียบเทา    
  หลังรับประทานอาหาร  ทานสามารถผอนคลายกับการแชนํ้าแรออนเซน ที่อุดมไปดวยแรธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค

ตางๆ จึงเชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
 

วันที่สามของการเดินทาง   (3)  โนโบริเบทซึ - สวนหมี โชวะ ชินซัง – กระเชาไฟฟา –ทะเลสาบโทยะ –โอตารุ  

 เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นนําทานสู สวนหมี โชวะ ชินซัง (Showa Shinsan)  อยูใกลกับสถานีกระเชาภูเขาอุสุ  ฟารมหมี หรือ สวนหมีสีน้ําตาล

แหงนี้ เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีนํ้าตาลขนาดยอม แตมีจํานวนหมีอยูมาก
พอสมคว ร โดยเฉพาะลูกหมีสีน้ําตาล ท่ีที่จะสามารถเย่ียมชมไดอยางใกลชิด 
จากน้ันนําทานเปล่ียนบรรยากาศ  การเดินทางสูจุดชมวิวของบริเวณโทยะ 
โดยการขึ้น “กระเชาไฟฟา" สูยอดภูเขาไฟอุสุ นําชมวิวทิวทัศนของ ภูเขา
ไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟที่เกิดจากการส่ันสะเทือนของผิวโลกในป 1943 ซ่ึง
ระเบิดประทุติดตอกันนานถึง 2 ป จนกลายเปนภูเขาโชวะชินซังดังที่เห็นใน
ปจจุบัน โดยไดตั้งชื่อตามชวงเวลาที่เกิดนั้นคือชวงปโชวะ... 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวย “เซ็ตเมนูหมอไฟซีฟูด”เสิรฟดวยซีฟูดสดนานาชนิด ประกอบดวย 
ปลาแซลมอนนํ้าลึก กุงสด หอยเชลล พรอมผักสดกะหล่ําปลี เห็ดสด แครอท และผักอ่ืนนานาชนิด เสริฟพรอมขาวสวยรอน
นุมอรอย และเครื่องเคียง 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติคที่ควบคูไปกับความเกาแกและความสําคัญทางประวัติศาสตร 

  นําทานชม คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ ในสมัยกอนประมาณ ค.ศ.1920  ตรงกับยุค
 อุตสาหกรรมการขนสงทางเรือบริเวณปากอาว ซ่ึงในยามคํ่าคืนคลองแหงนี้ไดรับคําขนานนามวาเปนจุดที่โรแมนติคที่สุด 
จากน้ันนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลองดนตรี อาคารเกาแกสองช้ัน ที่ภายนอกถูกสรางข้ึนจากอิฐแดง แตโครงสรางภายใน
ทําดวยไม พิพิธภัณฑแหงนี้สรางข้ึนใน 1910 ปจจุบันนับเปนมรดกทางสถาปตยกรรมท่ีเกาแกและควรแกการอนุ รักษใหเปน
สมบัติของชาติ นําทานชม นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ีจะพนไอนํ้า มี
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เสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอนํ้าอีกเรือนที่แคนาดา..ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ซับโปโร เมือง
หลักแหงฮอกไกโด...   

 
 
 
 
 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวยบุฟเฟตบารบีคิวปงยาง สไตลเจงกิสขาน โดยการนําเนื้อแกะสวนตางๆ อีกทั้งอาหาร
ทะเลสดใหม ยางบนเตาไฟ พรอมเครื่องเคียงผักสด เสิรฟพรอมซอสสูตรเด็ดตนตํารับ พิเศษสุด ๆ พรอมเสิรฟเบียร และเครื่องดื่มซอฟทดริงค
แบบไมจํากัด 
ท่ีพัก   RENAISSANCE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ส่ีของการเดินทาง  (4)   ซัปโปโร –  อาซาฮิกะวะ –หมูบานราเม็ง –  พิพิธภัณธหิมะ – ซับโปโร – ชอปปงสุสุคิโนะ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากนั้นมุงหนาสู เมืองฮาซาฮิกะวะ เมืองที่ใหญเปนอันดับสองของเกาะ 
ฮอกไกโด  นํา ทานสูหมูบานราเม็ง แมจะเรียกวา “หมูบานราเม็ง” แต
หมูบานที่นี่ เปนเพียง อาคารหลังเดียวขนาดไมใหญมากนัก เปนที่ตั้งของ
รานราเม็งชื่อดังจํานวน 8 รานของเมืองอาซาฮิกะวะ  รวมไวใหลิ้มลอง
และพิสูจนความอรอยที่กลาวกันวา หากมาฮอกไกโด ตองไมพลาดมา
ทานราเม็งของเมือง อาซาฮิกะวะ ที่มีรสชาติและสูตรเฉพาะ  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ภายในหมูบานราเม็ง  ม้ือน้ีมอบเปนเงินสดใหทุก 
ทานทานละ 2,500 เยน เพื่อใหไดเลือกรับประทานราเม็งตามสไตลแตละทาน เนื่องจากที่รานราเม็งแตละรานมีขนาดไมใหญ
มากนัก และเปนการจัดรานในแบบเฉพาะของท่ีหมูบานราเม็งแหงนี้...   
จากนั้นไปสัมผัสความงดงามของความหนาวเย็น พิพิธภัณฑหิมะ (SNOW CRYST AL MUSEUM ) ตั้งอยูภายในอาคาร
รูปทรงยุโรปยุคกลาง พิพิธภัณฑนี้เจาะลงไปช้ันใตดินเพ่ือเก็บชั้นน้ําแข็งหนาและเย็นจัดของฤดูหนาว  ภายในจัดแสดงทุก
เรื่องราวของหิมะ เชน เกล็ดหิมะรูปตางๆ สถิติหิมะตกในเขตตางๆ ซ่ึงไดมีการรวบรวมและจัดแสดงไวอยางอลังการ...   
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จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูซับโปโร  นําทานสูยาน สุสุคิโนะ นับเปนยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมือง ซัปโปโร 
โดยเฉพาะในยามคํ่าคืน เหลาบรรดาปายไฟโฆษณาบนตึกตาง ๆ เปด
ไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากัน รอบ  ๆ บริเวณน้ีมีรานอาหาร 
ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนตคลับ บาร คาราโอเกะ 
รวมกั นมากกวา 4,500 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอยนอยใหญ อีกทั้งยัง
มีรานรวงที่ขายราเม็งมากมาย จนไดรับการขนานนามวา “ราเมง
โยะโคะโจ" ถนนแหงราเมงใจกลางเมืองซัปโปโร 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานเปนพิเศษดวยเซ็ตเมนูปูยักษ เสิรฟแบบพิถีพิถันแบบ 
ท่ีพัก   RENAISSANCE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่หาของการเดินทาง  (5)  ซัปโปโร –  ตลาดปลานิโจ  - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เรยรา เอาทเล็ต   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 จากนั้นนําทานสัมผัสบรรยากาศที่เปนวิถีชิวิตของชาวซับโปโร ผานการชม “ ตลาดปลานิโจ Nijo Ichiba” เปนตลาดเกาแก
ตั้งแต  ค.ศ. 1903 ตั้งอยูกลางเมืองซัปโปโร ตลาดน้ีมีขนาดไมใหญนัก เปนอาคารขายของสดของแหง อาหารทะเลตางๆ เชน 
ไขปลาแซลมอน ไขหอยเมน ปูยักษ ฯลฯ คลายกับตลาดสดบานเรา นอกจากนี้ยังมีรานอาหารทะเลตางๆ … นําทานเดินทางสู 
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหลงผลิตช็อคโกแล็ตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางข้ึนในสไตลยุโรป
แวดลอมไปดวยสวนดอกไม ซ่ึงมีช็อคโกแลตที่ข้ึนชื่อที่สุดของท่ีนี้คือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแด
คนรัก ทานสามารถเลือกซ้ือกลับไปใหคนที่ทานรักทาน หรือวาซ้ือเปนของฝากติดไมติดมือกลับบานก็ได นอกจากนี้ทานจะ
ไดเลือกซ้ือช็อคโกแลตที่หาซ้ือที่ไหนไมได และทานก็ยังจะไดชมประวัติความเปนมาของโรงงาน  หลั งจากนั้ นนํ าท าน อ่ิม
อรอยกับเบเกอร่ี, นม, ช็อคโกแลต ผลิตภัณฑข้ึนชื่อของของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเมืองซับโปโร   
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟตนานาชาติ  
นําทานผานชมสถานที่สําคัญๆ ของเมืองซับโปโร อาทิ ทําเนียบรัฐบาลเกา ฮอกไกโด โดดเดนดวยอาคารอิฐสีแดงสไตล  
บาร็อคอเมริกา  หอนาฬิกาเกาแกของเมืองซับโปโร  ที่ไดกลายเปน
สัญลักษณที่สวยงามของเมือง... นําทานเดินทางสู แหลงชอปปงสุดมันส
กับสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่ “เรยรา เอาทเล็ต" แหลงรวมสินคานําเขาและ
สินคาแบรนดญ่ีปุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเส้ือผาลาสุด อาทิ 
BEAM, COACH, CHAPS, NICOLE, GAP ฯลฯ เลือกซ้ือกระเปาไฮไซ 
SAMSONITE, AMERICAN TOURISTER, Y-3, DAKS, CLATHAS 
ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง DIESEL, FOSSIL, DKNY, 
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ARMANI EXCHANGE, EMPORIO ARMANI, SEIKO, ALBA ฯลฯ รองเทาแฟชั่น HUSH PUPPIES, ADDIAS, ACE, 
PRIFIX, REEBOK, GORE-Line, VAN, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, TIMBERLAND, NUOVO ฯลฯ หรือ
เลือกซ้ือสินคาสําหรับคุณหนู ๆ อยาง LEGO และสินคาอ่ืนๆอีกมากมาย... 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ชาบู ชาบู สไตลญ่ีปุน  
ท่ีพัก   ANA CROWN PLAZA CITOSE HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่หกของการเดินทาง   (6) ชิโตเสะ - กรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  (กรุณาตรวจสอบสัมภาระใหเรียบรอย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
10.45 น.  ออกเดินทางจาก ชิโตเสะ โดยสายการบินไทย แอรเวย เท่ียวบิน TG671 
15.45 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม  
 
หมายเหตุ:   รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปล่ียน 
เปนตน 
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อัตราคาบริการ 
ประเภทผูเดินทาง  อัตราคาบริการ   สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 87,800.- 84,800.- 86,300.-

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)  84,800.- 81,800.- 83,300.-

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสรมิ) 81,800.- 78,800.- 80,300.-

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 78,800.- 75,800.- 77,300.-

พักเด่ียว เพ่ิมทานละ   12,000.- 12,000.- 12,000.-

มีตั๋วแลว ลดทานละ  20,000.- 20,000.- 20,000.-

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 848 848 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   818 818 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 788 788 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 758 758 
พักเดี่ยว ไดรับคะแนนเพ่ิมทานละ   120 120 
มีตั๋วแลว ไดรับคะแนน   648 648 
- โปรแกรมนี้สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปล่ียน และ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน  
อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบินทุกแหง  
2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ 
4. คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดนิทาง 
5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ  1,000,000.- บาท 
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!! 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 

 โอนเขาบัญชี กระแสรายวัน 
  ช่ือ บจก. อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากัด 
  ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 718-1-04879-9  ธ. กสิกรไทย  
 
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจของคนสวน
ใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ 
ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใชการ

ทองเที่ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวนทัวร
คณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให
บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคา
ทานตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง
ไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา  
 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 
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10. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายเพิ่ม 
เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเทานั้น เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลสวนตัว

ของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการ
ที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ที่
กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซ้ือตั๋ว
หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการทองเท่ียว
ดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการทองเท่ียว
ใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา  7  วัน หากทานยืนยัน
จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานที่ทองเท่ียวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคา
เขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีที่
มีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของ
บริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใช
ของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงที่น่ังบนเครื่องบินเปนไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่น่ัง
ไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่น่ังแบบหมูคณะ
ที่สายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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