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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 

HB 7904  23.05 – 07:55+1 
   - 

2 ชโิทเซ ่- โอตารุ - โรงงานชอคโกแลต - พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี

และเครือ่งแกว้ - JTC DUTY FREE - เมอืงซปัโปโร 
   APA HOTEL & RESORT 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3  

อสิระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วนั 
   APA HOTEL & RESORT 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4  
อสิระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วนั 

   APA HOTEL & RESORT 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

HB 7905  09:55 – 16:35 
   - 
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วนัที1่ กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Asia Atlantic Airlines พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.05 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ Asia Atlantic Airlines 
เทีย่วบนิที ่HB7904 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
วนัที2่ ชโิทเซ-่ฮอกไกโด-โอตาร-ุโรงงานชอคโกแลต-พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละ

เครือ่งแกว้-JTC DUTY FREE-ซปัโปโร 
07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 
น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง โรงงานชอคโกแลต“อชิยิะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่าน
สามารถชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตที่ข ึน้ชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI 
KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ยิมท่ัวทัง้เกาะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑ์
ชอคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ชส้ าหรับใสช่อคโกแลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และ
เหลา่ของเลน่ยอ้นยคุทีท่ าใหค้ณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลับไป
ในอดตีอกีครัง้  และแนะน าใหท้่านชมิชา หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สั่งขนมเคก้แสน
อร่อยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในส่วนที่เป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรง
สไตลย์โุรป (อสิระใหท้า่นถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมตั๋วคา่เขา้ชมภายใน) จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมืองท่าที่เจรญิรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลาย
ศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการท าเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม และมี
สไตลร์ปูทรงอันเป็นเอกลักษณ์   

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง 
น าท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดรั้บความนยิมถ่ายภาพ มฉีากหลัง
เป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิ
จากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มา
เก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ท าเป็นถนนหลวงสาย 17 
ส่วนที่เหลอืไวค้รึง่หนึ่งก็ไดท้ าการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิ
เลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืงโอ
ตารุตามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละ
เครือ่งแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืง
งานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุก๊ตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตร ี 
ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัว
ของท่านเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนม
อบตา่งๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจาก
เตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซือ้ของฝากเป็นอย่างด ี 
และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่านตอ้งมเีวลากับรา้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับกลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์น า
ท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางทางดา้นวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็น
สถานทีจั่ดโอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก น าท่านสู ่JTC DU-
TY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็น 
พักที ่APA HOTEL & RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที3่ อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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อสิระใหท้่านท่องเทีย่วเมอืงซปัโปโรตลอดทัง้วัน ซ ึง่มสีถานทีท่ ่องเทีย่วทีน่่าสนใจ
มากมาย ตามรายละเอยีดดา้นล่าง โดยท่านสามารถใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ ทัง้ทาง
รถไฟใตด้นิและรถประจ าทาง หรอืจะชอ้ปป้ิงตามย่านต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมอืงซปัโปโร 

สถานทีท่อ่งเทีย่ว- อดตีอาคารทีว่า่การของฮอกไกโด (Former 
Hokkaido Govt. Office Building) (ตกึอฐิ
แดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษที่มี
หลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ 
เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การบุกเบกิของฮอกไกโด 
ปัจจุบั นได รั้บการขึ้นทะ เบียนเ ป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาต ิ 

  - หอนาฬกิาประจ าเมอืง (CLOCK TOWER) 
เป็นหอนาฬกิาทีด่ ารงอยูใ่นฐานะสัญลักษณ์ของซัป
โปโร มีหนา้ปัดนาฬกิาทัง้สี่ดา้นที่ท าจากอเมริกา 
ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬกิาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น 
และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวท่ัวโลกรูจั้ก และนิยม
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

   - บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Prome-
nade)  ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลาง
เมอืงซัปโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณ
เกาะกลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยังเป็นที่ตัง้
ของหอคอยส่งสัญญาณซัปโปโร  SAPPORO 
TOWER ซึง่สามารถขึน้ไปชมววิแบบพาโนรามา
ของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  

  ซึ่งบริเวณนี้ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซปัโปโร 
(Hokkaido Snow Festiva) คร ัง้ที ่69 
ประจ าปี 2018  (จัดขึน้ในระหว่างวันที่ 5-11 
กมุภาพันธ)์ ซึง่เป็นงานเทศกาลฤดหูนาวสดุยิง่ใหญ่
ประจ าปีของเมืองฮอกไกโดที่จัดขึน้ในช่วงเดือน
กุมภาพันธข์องทุกปี เป็นงานเทศกาลทีไ่ดรั้บความ
สนใจจากผูค้นทัง้ในและตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก 
ซึง่แต่ละปีจะมนัีกท่องเที่ยวแห่เขา้ชมงานอย่างลน้
หลามโดยในปีลา่สดุมยีอดผูเ้ขา้ร่วมงานถงึ 2 ลา้นคนเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังเป็นกจิกรรมที่
ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุของชาวญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้  

  - ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนกิายชนิโต
ประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่
พัฒนาเกาะ ไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทั้งหมด 4 
องค ์จากศาลเจา้มีพื้นที่เชือ่มต่อกับสวนมารุยามะ 
ในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ใน
ฤดูรอ้น วันที่ 14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจัด
เทศกาล Sapporo Festival หรอื Sapporo Matsuri 
ซึง่จะแหข่บวนไปตามถนน 

  -โรงงานชอคโกแลต“อชิยิะ”(Ishiya Choco-
late Factory) ทา่นสามารถชมขัน้ตอนการท าชอค
โกแลตที่ข ึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ
SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาว
ที่เป็นที่นิยมท่ัวทัง้เกาะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑ์
ชอคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ชส้ าหรับใสช่อคโกแลต
ทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และเหลา่ของเลน่
ยอ้นยุคที่ท าใหคุ้ณ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยู่ในใจ และ
รูส้กึเหมือนยอ้นเวลากลับไปในอดีตอีกครั้ง  และ
แนะน าใหท้่านชมิชา หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สั่งขนมเคก้แสนอร่อยราดดว้ยชอค
โกแลตเขม้ขน้ ในสว่นทีเ่ป็นคอฟฟ่ีชอ๊ฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์โุรป  
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อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง และเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

พักที ่APA HOTEL & RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที4่ อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อสิระใหท้่านท่องเทีย่วเมอืงซปัโปโรตลอดทัง้วัน ซ ึง่มสีถานทีท่ ่องเทีย่วทีน่่าสนใจ
มากมาย ตามรายละเอยีดดา้นล่าง โดยท่านสามารถใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ ทัง้ทาง
รถไฟใตด้นิและรถประจ าทาง หรอืจะชอ้ปป้ิงตามย่านต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมอืงซปัโปโร 

สถานทีช่อ้ปป้ิง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานูกโิคจ ิแหลง่ช ้
อปป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะ
ส าหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็น
ชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่ 1 
กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจ
กลางเมืองซัปโปโร  เชื่อมต่อกันด ว้ยหลั งคา
โครงสรา้งที่รองรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใช ้

งานไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่เต็มไปดว้ยความ
คกึคักมชีวีติชวีา  

  ห รื อ จ ะ เ ดิน เ ล่ น ช ม เ มื อ งที่  ย่ า นซู ซู ก ิโ น ะ 
(Susukino) ทีย่า่นกนิดืม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซัป
โปโร  มั่ งคั่ งด ว้ยร า้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ย
รา้นอาหารแยะเต็มไปหมด อันนี้แลว้แต่พี่ชอบแลว้
ครับว่าอยากทานอะไร  แต่ส าหรับราเมน แนะน า
ตอ้งไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอย
ราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนดิเสน้
ราเมนน ้าซปุรสชาตแิละเครือ่งเคราตา่ง ๆ 
อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง และเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

พักที ่APA HOTEL & RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที5่ ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

09.55 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Asia Atlantic Airlines 
เทีย่วบนิที ่HB7905 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
16.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 9,500.-** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท (ขออนุญาตเิก็บทรปิทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
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วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

15-19 เม.ย.61 26,900.- 26,900.- 8,900.- 

16-20 เม.ย.61 26,900.- 26,900.- 8,900.- 

22-26 เม.ย.61 26,900.- 26,900.- 8,900.- 

23-27 เม.ย.61 26,900.- 26,900.- 8,900.- 

29 เม.ย.-03 พ.ค.61 30,900.- 30,900.- 8,900.- 

30 เม.ย.-04 พ.ค.61 30,900.- 30,900.- 8,900.- 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู่แบบเตยีง DBL เท่านัน้ (2 ท่าน) //หากเป็นหอ้งคูแ่บบ TWN เพิม่คา่ใชจ้่าย 1,000 

บาทตอ่ท่าน ** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจ
มคีา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิม่เตมิ ** 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซักรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทาง
ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ 1,500 บาทตอ่ทปิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล
ตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
 
 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 


