
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
โปรแกรมท่องเทีย่วญีปุ่่ นสุดพิเศษส ำหรบัครอบครวั ระดบัพรีเมียม 

ทะเลสำบโทยะ นัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำสู่ภูเขำอุซุสมัผสัวิถชีีวิตของชำวญีปุ่่ น ชอ้ปป้ิงเต็มรูปแบบย่ำนดงั 
โอตำรุ อดีตเมืองท่ำสุดโรแมนติก นวตักรรมช็อคโกแลตเลิศรส อิชิย่ำ (ชิโรอิโคอิบโิตะ)แช่ออนเซน  

พรอ้มทีพ่กั อำหำรเมนูพเิศษ และกำรบริกำรระดบัพรีเมีย่ม ... แลว้คุณจะรกัเรำ 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง 9 –  เม.ย. **         จ ำนวน 25 ท่ำนข้ึนไป 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1) กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ (ฮอกไกโด, ประเทศญีปุ่่น) 

21.3  น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น )ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 
พบกบัเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

23.5  น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วยเ์ที่ยวบินTG670  

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง ( ) ชิโตเสะ - โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดำนิ – ภูเขำไฟโชวะ - ทะเลสำบโทยะ  
08.1  น. ถึง สนามบินชิโตเสะ  เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้ม

ตรวจเช็คสมัภาระ 

 น าท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่เมืองโนะโบะริเบะทสึ เป็นภาษาทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ
ความหมายคือสายนํ้าที่ปกคลมุไปดว้ยหมอกสีขาว ซ่ึงไอหมอกสีขาวท่ีพวยพุ่งข้ึนมาน้ันเกิดจากการทบั
ถมของแร่ก ามะถันในบริเวณน้ีและโนะโบะริเบะทสึซ่ึงมีช่ือเดียวกบัสถานท่ีตั้งถือเป็นหน่ึงในออนเซ็นข
นาดใหญ่ท่ีไดร้บัความนิยมไปทัว่เกาะทางตอนเหนือของญ่ีปุ่นท่ามกลางธรรมชาติท่ีโอบลอ้มไปดว้ยผืน
ป่าท่ียงัคงความบริสุทธ์ิ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เป็นหุบเขาซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัย
ของฝงูลิงหิมะหรือลิงภูเขาท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกกวา่ 200 ตวัตั้งอยูใ่นบริเวณหุบเขาแห่งแมน่ ้าโยโค
ยุอนัเป็นสายน ้าท่ีไหลมาจากท่ีราบสูงชิงะโดยมีตน้น ้าจากน ้าพุรอ้นชิบุ-ยุดานากะซ่ึงเหตุท่ีหุบเขาแห่งน้ี
ไดช่ื้อว่าหุบเขานรกก็เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีค่อนขา้งโหดรา้ยคือมีหิมะปกคลุมยาวนานถึง 1 ใน 3 ของ
ปีอีกทั้งสภาพภูมิประเทศท่ีเต็มไปดว้ยโขดหินขรุขระและมีน ้าพุรอ้นพุ่งออกมาจากพ้ืนดินอยู่ตลอดเวลา
นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตชาบู ชาบู สไตลญ์ี่ปุ่น  

จากน้ันน าท่านไปเท่ียวชม ภูเขาไฟโชวะ หรือท่ีเรียกกนัว่าโชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเกิดใหม่ล่าสุด
เม่ือปี 1944 ซ่ึงนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรฐับาล
ญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณท์างธรรมชาติแห่งพิเศษ โดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้
กนั อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะท่ีมีลกัษณะสีแดงตัดกบัพ้ืนหิมะสีขาวสะอาด
ตาและภูเขาไฟอุสุเป็นฉากน าท่านเดินทางโดย กระเชา้ไฟฟ้า สู่ยอดภูเขาไฟ จนไดเ้วลาอนัสมควร 
 

 

  
 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม ฟารม์หมีสีนํ้าตาล (Bear Park)ซ่ึงเป็นหมีพนัธุอ์นุรกัษ์ท่ีหาชมไดย้าก ต่ืนตากบั
ความน่ารกัของน้องหมีตวัเล็กท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโตอายุ 12 ขวบ และ ประหลาดใจกบัหมี
แสนรูท่ี้ท าท่าทางตลกใหท่้านชมเช่นยกมือไหวข้อหรือนอนยกขารอขอแอปเป้ิลหรือกวกัมือเรียกขอเพ่ือ
แลกกบัการไดกิ้นแอปเป้ิลหรือคุกก้ีท่ีท่านโยนให ้จนไดเ้วลาอนัสมควร  

น าท่านเดินทางสู่  ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ท่ีอยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นท่ีนิยมของ
นักท่องเท่ียวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ลา้นคน มีทั้งน ้าพุรอ้นกลางแจง้และถนนส าหรบัเดินเล่นท่ีมีรา้น
ขายของฝากตลอดสองขา้งทาง  

 

 

 

 

  

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ที่พกั   TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

 

 

 



วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  ( )   โทยะ – สกีรีสอรท์ – อิสระกิจกรรมในสกีรีสอรท์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สกีรีสอรท์ กิโรโระลานสกีขนาดใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ฮอกไกโดสามารถเกิด
พาวเดอรส์โนวท่ี์มีความเย็นจดัและไมมี่ความช้ืนเจอปนโดยเฉพาะท่ีคิโรโระซ่ึงมีจ านวนวนัท่ีหิมะตกมาก
ดงัน้ันจึงเป็นท่ีท่ีจะไดล่ื้นไถลไปบนพาวเดอรส์โนวท่ี์ใหม่สดเป็นประจ าดึงดูดทั้งนักสกีและนักสโนวบ์อรด์
จากทั้งนอกฮอกไกโดและต่างประเทศท่ีสโนวพารค์เด็กๆและนักท่องเท่ียวท่ีไมเ่ล่นสกีสามารถสนุกสนาน
เพลิดเพลินกบัเล่ือนหิมะหลากหลายชนิดและห่วงยางหิมะแพยางหิมะไดแ้ละมีกิจกรรมต่างๆเช่นการขบั
มินิสโนวโ์มบิลและการสวมสโนว(์ราคาทวัรน้ี์ไมร่วมค่าอุปกรณต่์างๆในการเล่นสกี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร … บริการท่านดว้ย เซ็ตอาหารญี่ปุ่น 

 อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบักิจกรรมการเล่นสกี ภายในสกีรีสอรท์ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตน์านาชนิด 

ที่พกั   KIRORO SKI RESORT หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง  (4)   โอตำรุ – คลองโอตำรุ – โรงงานช็อคโกแลต – ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทำนุกิโคจิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุเมืองท่าท่ีเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 และยงัเป็นเมืองท่ีมีจุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและสุดแสนโรแมนติคคือคลองโอตารุ
คลองท่ีในอดีตเคยใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลียงสินคา้จากท่าเรือไปยงัโกดงัสินคา้มีความยาวประมาณ 1,140 
เมตรเป็นสถานท่ีๆมีทศันียภาพงดงามไดถู้กใชเ้ป็นฉากในซีรียแ์ละละครมามากมายอีกทั้งยงัเป็นแลนด์
มารค์ท่ีส าคญัของเมืองอีกดว้ยเมืองโอตารุยงัมีช่ือเสียงเก่ียวกบัการท าเคร่ืองแกว้ท่ีสวยงาม 

 

 

 

 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวนัณภตัตาคาร… บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูซูชิอาหารชื่อดงัแห่งเมืองโอตารุที่
รงัสรรคจ์ากวตัถุดิบสดใหม่ (สาํหรบัท่านที่ไม่ทานซูชิหรือปลาดิบขอความกรุณาแจง้ตอ่เจา้หนา้ที่
ล่วงหนา้) 

น าท่านชมโรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะสินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของซัปโปโรเป็นแหล่งเพาะพันธ์“โคนม”
คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ทั้งเกาะอนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณข์องธรรมชาติ
ท าใหมี้รสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าไดโ้ดยเฉพาะ
SHIROIKOIBITOขนมสอดไสช็้อคโกแล็ตขาวท่ีเป็นท่ีนิยมทัว่ทั้งประเทศรวมทั้งประเทศไทย... ภายใน
โรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณก์ารผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิมแบบจ าลองโรงงานท่านจะไดช้มขั้นตอน
กระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ.. 

 

 

 

 

 

จากน้ันนาํท่านชอ้ปป้ิง ณ. ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่กวา่ 130 ปีของเมืองซปัโปโรทานุกิโคจท่ีิมีความ
ยาวกว่า 900 เมตรรา้นคา้มากมายนับ 200 รา้นท่ีใหท่้านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆอย่างจุใจอาทิเช่น
รา้นสินคา้ 98 เยนรา้นรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่  
1050 เยนรา้นขายเคร่ืองส าอางคร์า้นขายอุปกรณเ์ก่ียวกบัสุนัขรา้นขายผลไมพ้ื้นเมืองรา้นเกมสร์า้นขาย
เส้ือผา้รา้นอาหารฯลฯ 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านเป็นพิเศษดว้ยเซ็ตเมนูปูยกัษ ์เสิรฟ์แบบพิถีพิถนัใน
รูปแบบ เซ็ตไคเซกิ ซ่ึงในอดีตจะเป็นเซ็ตที่จดัไวส้าํหรบัรบัรองจกัรพรรดิ หรือขุนนางชั้นสูงเท่านั้น 

ที่พกั    ROYTON HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง     (5)    ซปัโปโร่ – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  (กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

10.00น. ออกเดินทางจาก ชิโตเสะ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินTG671 



15.35น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน และ อตัราแลกเปล่ียนเป็นตน้  

******************* 
อตัราค่าบริการ สาํหรบัผูเ้ดินทาง 25 ทา่นข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัร
หลกั 

สมาชิกบตัร
เสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุต ํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต ํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต ํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 
เด็กทารก อายุต ํา่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยว ชาํระเพ่ิม 

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ชาํระเพ่ิม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ ส่วนลดท่านละ 

มีตัว๋แลว้ (เด็ก) ส่วนลดท่านละ  

84,900.- 

80,900.- 

76,900.- 

72,900.- 

20,700.- 

18,000.- 

65,500.- 

27,000.- 

20,000.- 

82,900.- 

78,900.- 

74,900.- 

70,900.- 

20,700.- 

18,000.- 

65,500.- 

27,000.- 

20,000.- 

83,900.- 

79,900.- 

75,900.- 

71,900.- 

20,700.- 

18,000.- 

65,500.- 

27,000.- 

20,000.- 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต ํา่ 25 ท่านข้ึนไป ** 
** กรณีออกเดินทาง 20-24 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมท่านละ 5,  บาท 

***กรณีออกเดินทาง 16-19 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมท่านละ 7,  บาท 

***กรณีออกเดินทางตํา่กว่า15ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมท่านละ10,000บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการชาํระเงิน: ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000. - บาท    
        ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14  วนั 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 
ช่ือบญัชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 8 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์   เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขายอ่ยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์ เลขที่  081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=119&PeriodID=157


“การจา่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

การยกเลิก  :  กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21วนัท าการ ทางบริษัทฯมีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรา
ค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุต ํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต ํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต ํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 
เด็กทารก อายุต ํา่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 
ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ชาํระเพ่ิม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  
มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

829 

789 

749 

709 

207 

180 

655 

559 

559 

829 

789 

749 

709 

207 

180 

655 

559 

559 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชาํระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษี
สนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,500,000.-บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!! 

 

 

 

 



หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรม
เป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไมร่กัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, 
หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทาง
และทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างานหรือเพ่ือการ
อ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า  ขวบ ร่วมเดินทางไป
ดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็ก
เล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการ
ทวัรห์รือบางเสน้ทางยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ใหแ้ก่ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไวท้ั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั  ขอหกัรอ้ยละ  ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ  ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋
เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมายหรือ
มีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) 
หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายกรุณาแจง้ให้บริษัทฯ ทราบก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออก
เดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้
ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางไดท้างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไมน่้อยกวา่10 วนั หากท่าน
เห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของ
โรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 
โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไมน่้อยกว่า  วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา
ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล,ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 



15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการ
เพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่
สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า
เขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนั
เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้
โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่
สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้องทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสม
ใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์
จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านได้
เดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทัวรแ์ละชาํระมัดจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจง้แลว้
ขา้งตน้ 

 


