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XCLUSIVE 
SMALL GROUPE

โปรแกรมท่องเทีย่วญ่ีปุ่นกบัช่วงเวลาสุดพิเศษ สัมผัสเกาะเหนือของประเทศญี่ปุ่น ณ 
เมืองฮอกไกโด สัมผัสหุบเขานรก ชมวิวกลางคืนฮาโกดาเตะ ตื่นตากับตลาดเช้า ลิง
แช่ออนเซน  ชมวิวทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาอุซุ สัมผัสวิถีชีวิตของชาว
ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งเต็มรูปแบบย่านดัง ทานุกิโคจิ โอตารุ อดีตเมืองท่าสุดโรแมนติก 
นวัตกรรมช็อคโกแลตเลิศรส อิชิย่า (ชิโรอิโคอิบิโตะ) แช่น ้าแร่ออนเซน พร้อมที่พัก 
อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมี่ยม  
แล้วคุณ...จะรักเรา

P



20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกล้
กับประตูทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C

DAY 1

7 APR 2019

23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์เที่ยวบิน 
TG670

08.30 น. ถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีศุลกากรและ
ตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

DAY 2

8 APR 2019



น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโนะโบะริเบทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยไอหมอกสีขาวที่พวย
พุ่งขึ นมาซึ่งเกิดจากการทับถมของแร่ก้ามะถันในบริเวณนี  น้าท่านเดินทางสู่ 
หุบเขานรกจิโกกุดานิ เป็นหุบเขาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหิมะหรือลิง
ภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกว่า 200 ตัวซึ่งเหตุที่หุบเขาแห่งนี ได้ชื่อว่า
หุบเขานรกก็เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างโหดร้ายคือมีหิมะปกคลุม
ยาวนานถึง 1 ใน 3 ของปีอีกทั งสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโขดหินขรุขระ
และมีน ้าพุร้อนพุ่งออกมาจากพื นดินอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตลญ์ีปุ่น่ 



น้าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที) 
อดีตเป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝั่งตะวันตก ท้าให้วัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งเราจะพบเห็นได้จาก โบสถ์คริสต์ 
ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตั งอยู่ริมเนินเขา อาคารอิฐแดง
โกดังเก่าริมท่าเรือ ถนนหนทางที่กว้าง รถรางเก่าและทางเดินเท้าที่ปูด้วยหิน 
ประกอบกับเพลงที่เปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริมบรรยากาศให้ฮา
โกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก



หลังอาหารค่้า น้าท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ โดยน้า
ท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า เพื่อชมจุดชมวิววิวทิวทัศน์
ของเมืองฮาโกดาเตะ ที่มีน ้าทะเลขนาบอยู่ทั ง 2 ด้าน 
เป็นคอคอดกระ เมื่อยามค่้าคืนบ้านเรือนและถนนหนทาง
จะเปิดไฟ จึงท้าให้เห็นแสงระยิบระยับ เป็นวิวทิวทัศน์ยาม
ค่้าคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ RED BRICK WAREHOUSE หรือโกดังคาเน
โมริ แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ นมาทดแทนอาคารหลัง
เก่า ซึ่งถูกไปไหม้ครั งใหญ่ เผาท้าลายไปเมื่อ ปี 1907 แต่ยังคง
เอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั งเดิม ให้
ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั งอยู่เรียงรายริมอ่าว ปัจจุบัน
ได้ดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านเสื อผ้า กิ๊ฟช้อป และร้านอาหาร อิสระให้ท่าน
ได้บันทึกภาพความงาม หรือเลือกซื อสินค้าของฝากของที่ระลึกและ
เลือกชิมขนมอร่อยตามอัธยาศัย



LA VISTA 
HAKODATE 
หรือเทียบเท่า 

มื อค่้า 
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย

เมนูข้าวหนา้ปลาดบิ 



DAY 3

9 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้า เมืองฮาโกดาเตะตลาดที่
ใหญ่ที่ติดหนึ่งในสามของฮอกไกโดที่มีร้านค้าจะเปิดขาย
สินค้านานาชนิด อาทิ อาหารทะเลสดๆ ผัก และผลไม้
ต่างๆ จากนั นน้าท่านสู่ สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ 
เป็นสวนพืชเขตร้อนขนาดใหญ่ ด้านในมีเรือนกระจกที่
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชเขตร้อนกว่า 3000 สายพันธุ์ 
นอกจากสวนแล้วก็ยังมีโซนอื่นๆที่น่าสนใจเช่นกัน 
โดยเฉพาะลิงภูเขาที่ในช่วงหน้าหนาวลงไปแช่ออนเซ็น 
คล้ายกับที่นากาโน่ เวลาชมก็ต้องยืนชมจากด้านบนไม่
สามารถเข้าไปใกล้ลิงได้ ส่วนในหน้าร้อนนั นก็มีสวนน ้า
และสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ 



มื อเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย เซ็ทอาหารญีปุ่น่

น้าท่านเดินทางสู่ หอคอยโกเรียวคาคุ มีความสูง107เมตร ณ จุดชมวิวด้านบน
นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพสวนสาธารณะโกะเรียวคะกุที่มีลักษณะ
เหมือนกับดาว 5 แฉกได้อย่างชัดเจน รวมทั งสามารถชมภาพเมืองฮาโกดาเตะได้
ทั่วถึง จากนั นน้าท่านเดินทางสู่  ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน  ทะเลสาบโทยะ หรือชื่อเรียกอีกชื่อ
ว่า “ทะเลสาบภูเขาไฟ” ตั งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ - โทยะ ซึ่งเป็น
บริเวณที่มีทะเลสาบเกิดขึ นจากการระเบิดจากภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ท้าให้เกิด
ทะเลสาบขึ นหลายแห่งด้วยกัน และภูเขาไฟบริเวณนี บางแห่งยังไม่ดับสนิท 
บริเวณนี จึงเป็นแหล่งอาบน ้าแร่ แชอ่อนเซ็นชั นดีอีกแห่งของเกาะฮอกไกโด



มื อค่้า
บริการอาหารค่้า    ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

THE LAKE 
VIEW TOYA 
NONKAZE 
HOTEL 
หรือเทียบเท่า 



DAY 4 

10 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น้าท่านไปชม ภูเขาไฟโชวะ หรือที่เรียกกันว่าโชวะ ชินซัง 
ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 ซึ่งนับเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ใน
ความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะอนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติแห่งพิเศษ โดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งเป็นภูเขาไฟ
ขนาดใหญ่ตั งอยู่ใกล้กัน อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความ
งามของภูเขาไฟโชวะที่มีลักษณะสีแดงตัดกับพื นหิมะสี
ขาวสะอาดตาและภูเขาไฟอุสุเป็นฉาก น้าท่านเดินทางโดย 
กระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดภูเขาไฟ จากนั นเข้าชม ฟาร์มหมีสี
น ้าตาล (Bear Park) ซึ่งเป็นหมีพันธุ์อนุรักษ์ที่หาชมได้
ยาก ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุ 
ตั ง แต่  2 ขวบจนถึงหมีตัว โตอายุ  12 ขวบ แล ะ 
ประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ท้าท่าทางตลกให้ท่านชม... 
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่เมืองซับโปโร



น้าท่านตามรอยหนังดังเดินทางสู่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท ตั งอยู่ที่หมู่บ้านอะ
ไกกาว่า AKAIGAWA VILLAGE ใกล้เมืองโอตารุ ในฤดูหนาวพื นที่รอบๆ
รีสอร์ทจะเป็นสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือน
แป้งฝุ่น ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา นอกจากนี ท่านยัง
จะได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมาย (เนื่องจากเป็นช่วงปลายของฤดู
หนาว อาจท้าให้หิมะไม่เพียงพอต่อการท้ากิจกรรมในบางกิจกรรม 
ขึ นอยู่กับปริมาณของหิมะ และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการทา่นดว้ย หม้อไฟซฟีูด้



มื อค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

KIRORO SKI 
RESORT 
หรือเทียบเท่า 



DAY 5 

11 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองใน
ฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 
และยังเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสุดแสนโร
แมนติค น้าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ้านไม้
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่
มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั นมีหีบเพลง
มากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่น
แรกๆที่น้ามาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่า
ไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี อันไพเราะ 
บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี มี นาฬิกาไอน ้าโบราณ 
ที่เหลือเพียง2 เรือนในโลก ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี และ
พ่นไอน ้าออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี เป็นสถานที่ห้าม
พลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน ้าโบราณ



น้าท่านชม โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ สินค้าขึ นชื่อของซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธ์โคนม 
คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั งเกาะ ท้าให้มีรสชาติดีเยี่ยม กลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแล็ตจาก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อกโก
แล็ตขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั งประเทศ  จากนั นน้าท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอัน
เก่าแก่กว่า 130 ปีของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดิน
เลือกซื อสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิเช่นร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูก
ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ ร้านขายเครื่องส้าอางเกมส์ร้านขายเสื อผ้าร้านอาหารฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย เซ็ตเมนซููชิ อาหารชือ่ดังแหง่เมอืงโอตาร ุ



มื อค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
บริการทา่นดว้ย เซ็ทขาปูยกัษ์ เสิร์ฟแบบไคเซกิ หรือที่เรยีกวา่ เซ็ทเมนจูัก
พรรดิ คือจากเสิร์ฟแบบพถิพีถินั เพื่อใหลู้กคา้ไดช้ิมรสชาตขิองเนื อปสูดๆ

SAPPORO 
PARK 
หรือเทียบเท่า 



DAY 6 

12 APR 2019

น้าท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกาย
ชินโตที่มีความเก่าแก่ของอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนี สร้างในช่วงยุคเริ่ม
พัฒนาเกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 สักการะขอพรกับเทพเจ้าที่
ประทับในศาลเจ้ามากถึง4องค์ จากนั นน้าท่านชม ศาลาว่า
การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 ซึ่งเป็น
อาคารสไตล์นีโอบาร็อกอันเลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐ
แมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใช้อิฐแดงในการก่อสร้างมากกว่า 
2.5 ล้านก้อน โดยตึกนี ถูกใช้งานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปี 
ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารที่มีการบูรณะใหม่หลังจากที่ถูกไฟไหม้ในปี 
พ .ศ .  2454 ทั งยัง ได้รับการขึ นทะ เบียนให้ เป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของชาติ จากนั นน้าท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ 
อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นย้า 

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย เซ็ทอาหารญีปุ่น่

น้าท่านช้อปปิ้ง JR TOWER เป็นย่านที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากติดอยู่กับสถานีรถไฟฟ้าและรถ
ประจ้าทาง ซึ่งบริเวณนี จะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั นน้าของญี่ปุ่น 
เช่น ห้างไดมารู ที่รวมร้านขายของและร้านอาหารชื่อดังของซัปโปโรไว้ 
เช่น ร้านซูชิ Nemuro Hanamaru ร้านหมูทอดทงคัตสึ Tadumura
Tonkatsu ห้างสเตลล่า เพลส ที่เน้นขายเสื อผ้าแฟชั่นของชาวญี่ปุ่นใน
ราคาไม่แพงนัก ห้าง ESTA ที่มีทุกอย่าง ตั งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้า
แบรนด์เนม ไปจนถึงของเล่นเด็กและเครื่องส้าอาง 



SAPPORO 
PARK 
หรือเทียบเท่า 

มื อค้่า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย  บุฟเฟต่์สไตลป์ิ้งยา่งเจงกสิขา่น โดยการนา้เนื อแกะส่วนตา่ง 
อีกทั งอาหารทะเลสดใหม ่ย่างบนเตาไฟ พร้อมเครือ่งเคียงผกัสด เสิร์ฟ

พร้อมซอสสตูรเด็ดตน้ตา้รับ พิเศษสดุ ๆ พร้อมเสริ์ฟเบยีร ์
และเครือ่งดืม่ซอฟท์ดริงค์แบบไมอ่ั น



10.45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย 
แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG671

DAY 7

13 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ
ภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหต ุ
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ทั งนี เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ

ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั งแต่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั งแต่ 3-4  ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั งแต่ 5-9  ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั งแต่ 10  ท่าน ราคาท่านละ
ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (TG) ราคาเริ่มต้นประมาณ 

179,900.-

149,900.-

109,900.-

83,900.-

25,000.-

อัตราคา่บริการ 
(ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ)



อัตราคา่บรกิารนี รวม อัตราคา่บรกิารนี ไมร่วม

🗸 ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้
ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 

🗸 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้
ระบุไว้ในรายการ

🗸 มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ้านวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

🗸 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 
1,500,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

🗴 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป–กลับชั นประหยัด โดยสายการ
บินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

🗴 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม 
นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

🗴 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

🗴 ค่าท้าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

🗴 ค่าบริการ SERVICE CHARGE กรณีช้าระผ่านบัตรเครดิต



กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 30,000 บาท
🗸 ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ้ากัด
🗸 ช้าระโดยเงินสด
🗸 ช้าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  
🗸 ช้าระผ่านระบบ PAYMENT GATEWAY
🗸 ช้าระโดยบัตรเครดิต (ไม่รวมค่าบริการ SERVICE CHARGE)

ชื่อบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ้ากัด
ธนาคารกสกิรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์ เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวนั
หรือ ธนาคารกรงุไทย สาขายอ่ยอาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชกีระแสรายวนั 

“การจา่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช้าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
การยกเลกิ  : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันท้าการ มิฉะนั น ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินมดัจา้
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบริษัทฯ มีความจา้เปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินทั งหมด

“การจอง”

เงื่อนไขการช าระเงิน



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (1)
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วน ใหญ่

เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อความสุขของ
คณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท้างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเท่ียว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป

ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส้าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้น

ทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้ง

ชื่อรอไว้ ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อย

กว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (2)
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่าน

ผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัย
ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. ส้าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด้าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค้ายืนยันส้าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั นๆ หากท่านผู้เดินทางซื อตั๋วหรือช้าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้
รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส้าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (3)
16. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท้าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ าเข้าชม

ให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ น
ระหว่างการเดินทางท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ /
หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

18. ของก้านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของ
ก้านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

19. ต้าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งที่นั่งไ ด้เอง 
ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต้าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

20. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน
แบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

21. เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


