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โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
HB 7904 23.05 – 07:55+1
โทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง
สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – มอนเบ็ทสึ
มอนเบ็ทสึ-ล่องเรื อตัดนํ ้าแข็ง “Gainko II”-โซอุนเคียว
นํ ้าตกริ วเซ-นํ ้าตกกิงกะ-อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์
อะซาฮิกาวะ-โรงงานชอคโกแลต-โอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -ซัปโปโร
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
HB 7905 09:55 – 16:35

เช้ า

เที่ยง

คํ่า

โรงแรมที่พัก
MONBETSU
หรื อเทียบเท่า
ART ASAHIKAWA HOTEL
หรื อเทียบเท่ า
PREMIER HOTEL SAPPORO
หรื อเทียบเท่า
-

วันที่1 กรุ งเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์ สายการบิน Asia
Atlantic Airlines พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
23.05 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน Asia Atlantic Airlines เที่ยวบินที่ HB7904 (ใช้ระยะเวลาใน
การเดิ นทางประมาณ 6.50 ชัว่ โมง)
*บริการอาหารร้ อน และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
วันที่2 ชิโทเซ่ -อะซาฮิกาวะ-หมู่บานราเมง-สวนสัตว์ อะซาฮิยามะ-มอนเบ็ทสึ
07.55 น.
เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว (เวลาที่ญ่ ีปุ่น เร็ วกว่ าเมืองไทย 2
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี ่ปนไม่
ุ่ อนุญาต
ให้นําอาหารสด จํ าพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมี โทษปรับและจับ ***
นําท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร เป็ นเมือง
หนึ่งในบริ เวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองแห่งนี ้อุดมไปด้ วยแม่นํ ้าลําธารหลายสายและล้ อมรอบไปด้ วยภูเขา
และยังเป็ นเมืองที่หนาวที่สดุ ของญี่ปนุ่ แล้ วนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง เป็ นหมู่บ้านที่รวมร้ านราเมนชื่อดังของ
เมืองจํานวน 8 ร้ านไว้ ภายในหมู่บ้านแห่งนี ้ ซึ่งมีประวัติความเป็ นมาอันยาวนานตังแต่
้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดย
การผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิ ดหมูบ่ ้ านราเมนขึ ้นในปี 1996 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็ นความภาคภูมิใจ
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วันที่3
เช้ า

ของเมืองอะซาฮิกาวะให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ในวงกว้ าง นอกจากนันภายในบริ
้
เวณหมู่บ้านยังมีศนู ย์การค้ า และศาลเจ้ าเพื่อให้
คูร่ ักมาขอพรเพื่อให้ ชีวิตคูร่ ้ อนแรงเหมือนนํ ้าซุปและยืนยาวเหมือนเส้ นบะหมี่จากเทพเจ้ า 2 องค์
อิสระอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านราเมง
นําท่านชม สวนสัตว์ อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ
กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่ง ทางสวนสัตว์ อ นุญ าตให้ ผ้ ูเ ข้ า ชมได้ เ ข้ า ชมสัต ว์ น านาชนิ ด จากหลากหลายมุม มอง เป็ น
เอกลักษณ์ ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่น ๆ ไฮไลท์ ได้ แก่ อุโมงค์แก้ วผ่านสระว่ายนํ ้าของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้ ว
ขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขวโลกและหมาป่
ั้
า ผู้เข้ าชมจะมองเห็นได้ อย่างชัดเจน ในส่วนของนิทรรศการจะ
แสดงเกี่ยวกับสัตว์ป่าพื ้นเมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี เครน หมาป่ า และสัตว์อื่น ๆ จากทัว่ ทุกมุมโลก เช่น
หมีขวโลก
ั้
ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ แล้ วนําคณะเดินทางไปยัง เมืองมอนเบ็ทสึ (Monbetsu) เป็ นเมืองที่อยู่ติดกับ
ทะเลโอคอทสก์ (Okhotsk Sea) ซึ่งในช่วงฤดูหนาวท่า นจะสามารถชม ธารนํ า้ แข็ง (Drift ice) จะปรากฏขึน้ แค่ใ น
บริ เวณอาร์ กติก และแอนตาร์ กติกเซอร์ เคิลเท่านัน้ แต่สําหรับญี่ปนท่
ุ่ านสามารถเห็นธารนํ ้าแข็งได้ ในฤดูหนาวของฮอก
ไกโด เชิญชมธารนํ ้าแข็งที่ปกคลุมพื ้นผิวมหาสมุทรอันกว้ างใหญ่ไพศาล
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักที่ Monbetsu

มอนเบ็ทสึ-ล่ องเรื อตัดนํา้ แข็ง “Gainko II”-โซอุนเคียว-นํา้ ตกริวเซ
นํา้ ตกกิงกะ-อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่าน ล่ องเรื อตัดนํ า้ แข็ง (Garinko II) เป็ นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรื อ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเล
นํ ้าแข็งออกไปนอกชายฝั่ งทะเลโอคอทสก์ นําท่านชมก้ อนนํ ้าแข็งที่ลอยมาจากขัวโลกเหนื
้
อ Drift Ice ในช่วงปลายฤดู
หนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรื อนี ้ใช้ เพื่อสํารวจนํ ้ามันในรัฐอลาสก้ า เริ่ มนํามาใช้ เป็ นกิจกรรมท่องเที่ยวตังแต่
้ ปี
2004 (การล่องเรื อแต่ละรอบใช้ เวลา 45 นาที-1 ชัว่ โมง) นําท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว (Sounkyo Hot Spring) เป็ น
เมื่อท่องเที่ยวรี สอร์ ทนํ า้ พุร้อนออนเซน ตัง้ อยู่ทางทิศเหนื อของ อุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง (Daisetsuzan National
Park) ซึง่ เป็ นพื ้นที่ในหุบเขาแคบ ขนาบข้ างด้ วยป่ าหน้ าผาสูง 100 เมตร และมีศนู ย์บริ การประจําหมู่บ้าน ห้ องอาบนํ ้า
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ออนเซนหลายแห่ง และนํ ้าตก 2 แห่งที่สวยงาม นอกจากนีย้ งั เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการเดินป่ าที่ใกล้ กับ ภูเขาคุโรดาเกะ
(Mount Kurodake) อีกด้ วย
รั บประทานอาหารเที่ยง
นําท่านชม นํา้ ตกริวเซ และนํ ้าตกกิงกะ นํ ้าตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็ นริ ว้ สวยงาม นํ ้าตกทังสองสาย
้
ตังอยู
้ ่ห่างกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นได้ ง่าย นํา้ ตกริ วเซ ซึ่งถูกเรี ยกว่าเป็ น “นํ า้ ตกแห่งดาวตก” เพราะ
สายนํ ้าเส้ นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตย์จะแลดูคล้ ายดาวตก เคียงคู่กบั นํ ้าตกกิงกะ หรื อ “นํ ้าตกแห่ง
แม่นํ ้าสีเงิน” ซึง่ ในช่วงฤดูหนาวนํ ้าตกทังสองสายนี
้
้จะกลายเป็ นนํ ้าแข็ง รูปร่างแปลกตา นําท่านเดินทางสู่ เมืองอะซาฮิ
กาวะ (Asahikawa-shi) เมื อ งใหญ่ อัน ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมื อ งซัป โปโร เป็ น เมื อ งหนึ่ง ในบริ เ วณ
ตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองแห่งนี ้อุดมไปด้ วยแม่นํ ้าลําธารหลายสายและล้ อมรอบไปด้ วยภูเขา และยังเป็ นเมือง
ที่ ห นาวที่ สุ ด ของญี่ ปุ่ น อิ ส ระให้ ท่ า นช้ อปปิ ง้ ที่ อิ อ อน มอลล์ (Aeon Mall) เป็ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ นิ ย มในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้ าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้ าน
จําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ ภายในบ้ าน นอกจากนี ้ยังมีร้านเสื ้อผ้ าแฟชัน่ มากมาย เช่น MUJI,
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้ น ซึ่งบางร้ านไม่ต้อง
เสียภาษี สินค้ าสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้ านอาหารก็มีให้ เลือกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท
ร้ านกาแฟ และศูนย์อาหารบริ การ
อิสระอาหารคํ่า ภายในศูนย์ อาหารของอิออน มอลล์
พักที่ ART ASAHIKAWA หรื อระดับเดียวกัน

วันที่4 อะซาฮิกาวะ-โรงงานชอคโกแลต-โอตารุ -พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี -ซัปโปโร
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นํ าท่า นเดิน ทางต่อไปยัง โรงงานชอคโกแลต“อิ ชิย ะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่านสามารถชมขัน้ ตอนการ
ทําชอคโกแลตที่ขึ ้นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ ชอคโกแลตขาวที่เป็ นที่นิยมทัว่ ทัง้
เกาะฮอกไกโด และพิพิธภัณฑ์ ชอคโกแลต ชมถ้ วยชามที่ใช้ สําหรับใส่ชอคโกแลตที่มีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์
และเหล่าของเล่นย้ อนยุคที่ทําให้ คณ
ุ ๆ ต้ องแอบอมยิ ้มอยู่ในใจ และรู้สกึ เหมือนย้ อนเวลากลับไปในอดีตอีกครัง้ และ
แนะนําให้ ท่านชิมชา หรื อกาแฟร้ อนของที่นี่ พร้ อมทังสั
้ ง่ ขนมเค้ กแสนอร่ อยราดด้ วยชอคโกแลตเข้ มข้ น ในส่วนที่เป็ น
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คอฟฟี่ ช๊ อฟ บริ เวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตล์ยโุ รป (อิ สระให้ท่านถ่ายรู ปบริ เวณด้านนอก ไม่รวมตัว๋ ค่าเข้าชมภายใน)
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าที่เจริ ญรุ่งเรื องในฐานะที่เป็ นเมืองค้ าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง
20 และยังเป็ นเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทําเครื่ องแก้ วที่สวยงาม และมีสไตล์รูปทรงอันเป็ นเอกลักษณ์
รั บประทานอาหารเที่ยง
นําท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ ของเมืองโอตารุ ที่ได้ รับความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐ
แดง โดยคลองโอตารุสร้ างเสร็จในปี 1923 ถือว่าเป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่าย สินค้ าจากเรื อ
ใหญ่ ลงสูเ่ รื อขนถ่าย แล้ วนําสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และถมคลองครึ่งหนึ่งทําเป็ นถนนหลวง
สาย 17 ส่วนที่เหลือไว้ ครึ่ งหนึ่งก็ได้ ทําการปรับปรุ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ทังยั
้ งปรับปรุ งทางเดินเลียบคลองด้ วยอิฐสี
แดง อิสระให้ ท่านรู ปเป็ นที่ระลึก จากนัน้ อิสระให้ ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุ ตามอัธยาศัย เช่น พิพิธภัณฑ์ กล่ อง
ดนตรี และเครื่ องแก้ ว ที่รวบรวมกล่องดนตรี และเครื่ องแก้ วอันงดงามและหายากไว้ มากมาย ท่านสามารถเลือกซื ้อ
และเลือกชมสินค้ าพื ้นเมืองงานฝี มือต่าง ๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ ว ชาม แก้ ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับร้ านขายกล่องดนตรี
ซึง่ มีกล่องดนตรี ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลือกเพลงต่าง ๆ ได้ ด้วยตัวของท่านเอง ร้ านขายเครื่ อง
แก้ ว ที่มีตงแต่
ั ้ กระดิ่งแก้ วอันจิ๋วไปจนถึงโคมระย้ า ร้ านขายขนมอบต่างๆ ที่ท่านสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะร้ าน
KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ให้ อร่ อยจนลืมอ้ วนกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซื ้อของฝากเป็ น
อย่างดี และยังมีอีกหนึง่ ร้ านที่ทา่ นต้ องมีเวลากับร้ านนี ้ คือร้ าน LeTAO ร้ านชีสเค้ กแสนอร่ อย ด้ วยบรรยากาศในร้ าน
ตกแต่งด้ วยไม้ ที่แสนอบอุ่น ขับกล่อมด้ วยเพลงสากลแบบมิวสิคบ๊ อกซ์ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวง
ของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครองของเกาะ ซึง่ เปรี ยบเสมือนประตูสู่ เกาะฮ
อกไกโด และเคยเป็ นสถานที่จัดโอลิมปิ คฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1972 ที่มีชื่อเสียงเป็ นอย่างมาก นําท่านสู่ JTC DUTY
FREE ชอปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ตา่ งๆ ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํ่า

พักที่ PREMIER HOTEL SAPPO-RO หรื อเทียบเท่า
วันที่5 ซัปโปโร-กรุ งเทพฯ-สุวรรณภูมิ
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสู่สนามบินชิโทเซ่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

09.55 น.

16.35 น.

ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุ งเทพฯ โดยสายบิน Asia Atlantic Airlines เที่ยวบินที่ HB7905 (ใช้ระยะเวลา
ในการเดิ นทางประมาณ 8.30 ชัว่ โมง)
*บริการอาหารร้ อน และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่าํ กว่ า 2 ปี ราคา 9,500.-**
**ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้ าทัวร์
ท่ านละ 1,500 บาท(ขออนุญาติเก็บทริปที่สนามบินก่ อนเดินทาง)
สําหรั บลูกค้ าท่ านที่ไม่ เอาตั๋วเครื่ องบิน หักค่ าตั๋วออก 10,000 บาท

วันเดินทาง
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
25 ก.พ.-01 มี.ค.61
26 ก.พ.-02 มี.ค.61
04-08 มี.ค.61
05-09 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61

ผู้ใหญ่
29,999.29,999.31,900.31,900.30,999.30,999.30,999.30,999.30,999.30,999.-

เด็ก
29,999.29,999.31,900.31,900.30,999.30,999.30,999.30,999.30,999.30,999.-

พักเดี่ยว
9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.9,999.-

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารชันประหยั
้
ด รวมภาษี สนามบินและธรรมเนียมเชื ้อเพลิง
 ค่าที่พกั ห้ องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตี ยง+1 ที น่ อนเสริ ม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้
ทางบริ ษัทอาจมี การจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป หรื ออาจมี ค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มเติ ม **
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซา่ อีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปนุ่ ได้ ประกาศยกเว้ นการยื่นวี
ซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์พํานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน)
 ค่าปรับ สําหรับนํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัม)
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่ าทิปคนขับรถ 1,500 บาทต่ อทิป (ค่าทิ ปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการสํารองที่น่ ัง
 กรุ ณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 15,000 บาท พร้ อมกับเตรี ยมเอกสารส่งให้
เรี ยบร้ อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ ว
 การชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทางบริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยก่อน
กําหนด เนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ
 หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น รวมถึงการล่าช้ าของสายการบินระหว่างประเทศ
 หากในคณะของท่านมี ผ้ ูต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจํ าตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณียกเลิกการเดินทาง
้ (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ตามกําหนดของแต่ละสายการ
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทังหมด
บินก่อนการเดินทาง)
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่างน้ อย 30 ท่าน ในกรณีนี ้บริ ษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ทงหมด
ั ้ หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าต้ องการ

 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และอุบตั ิเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การจราจร, การนัด
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้ น
 กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน

