โปรแกรมท่องเทีย่ วญีป่ ุ่ นสุดพิเศษสำหรับครอบครัว ระดับพรีเมียม
ชมเมืองฮำโกดำเตะ ชมวิวยำมคำ่ คืนติดอันดับ ใน ของโลก ชมทะเลสำบโทยะ
โอตำรุ อดีตเมืองท่ำสุดโรแมนติก นวัตกรรมช็อคโกแลตเลิศรส อิชิย่ำ (ชิโรอิโคอิบโิ ตะ)แช่ออนเซน
พร้อมทีพ่ กั อำหำรเมนู พเิ ศษ และกำรบริกำรระดับพรีเมีย่ ม ... แล้วคุณจะรักเรำ
กำหนดกำรเดินทำง 9 –

เม.ย.

**

จำนวน 25 ท่ำน

วันแรกของกำรเดินทำง
(1) กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ (ฮอกไกโด, ประเทศญีป่ ุ่ น)
21.3 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น )ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ
บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C
23.5 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์เที่ยวบินTG670
วันทีส่ องของกำรเดินทำง ( )
ชิโตเสะ – โรงงำนชอคโกแลต – โอตำรุ – ชมเมือง – สกีรีสอร์ท
08.1 น.
ถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ นาท่านชมโรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะสินค้า
ขึ้ นชื่ออีกอย่างของซัปโปโรเป็ นแหล่งเพาะพันธ์“โคนม”คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ ทั้งเกาะอันเนื่ องมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาให้มี
รสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะSHIROIKOIBITOขนมสอดไส้ช็อคโกแล็ตขาวที่เป็ นที่นิยมทัว่ ทั้งประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย... ภายในโรงงานแห่งนี้ มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่มแบบจาลองโรงงานท่านจะได้ชมขัน้ ตอนกระบวนการการผลิตและสามารถ
เลือกชมและเลือกซื้ อสินค้าได้อย่างจุใจ..

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็ นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และยังเป็ นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
และสุดแสนโรแมนติคคือคลองโอตารุคลองที่ในอดีตเคยใช้เป็ นเส้นทางลาเลียงสินค้าจากท่าเรือไปยังโกดังสินค้ามีความยาวประมาณ 1,140 เมตรเป็ นสถานที่ๆมี
ทัศนี ยภาพงดงามได้ถูกใช้เป็ นฉากในซีรียแ์ ละละครมามากมายอีกทั้งยังเป็ นแลนด์
มาร์คที่สาคัญของเมืองอีกด้วยเมืองโอตารุยงั มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทาเครื่องแก้วที่สวยงาม

เที่ยง

บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูซูชิอาหารชื่อดังแห่งเมืองโอตารุใหม่ (สาหรับท่านที่ไม่ทานซูชิหรือปลาดิบขอความกรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท ลานสกีขนาดใหญ่ของเกาะฮอกไกซึ่งมีหิมะตกจานวนมาก เป็ นที่ดึงดูดทั้งนักสกีและนักสโนว์บอร์ดจากทั้งนอกฮอกไกโดและ
ต่างประเทศที่ สโนวพาร์คเด็ กๆและนั กท่องเที่ ยวที่ ไม่เล่นสกีสามารถสนุ กสนานเพลิดเพลินกับเลื่อนหิมะหลากหลายชนิ ดและห่วงยางหิมะแพยางหิ มะได้และมี
กิจกรรมต่างๆเช่นการขับมินิสโนว์โมบิลและการสวมสโนว์(ราคานี้ ไม่รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆในการเล่นสกี)

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์นานาชนิด
RUSUTSU SKI RESORT หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง ( ) สกีรีสอร์ท - ฮำโกดำเตะ – หอคอยโกเรียวคำคุ – ชมวิวยำมคำ่ คืน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของเกาะ เมื่อครั้งอดีตได้เป็ นเมืองท่าที่มีการค้าขาย
กับชาวต่างชาติฝั่งตะวันตก ซึ่งทาให้วฒ
ั นธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งเราจะพบเห็นได้จาก โบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่า
แบบตะวันตกที่ต้งั อยู่ริมเนิ นเขา อาคารอิฐแดงโกดังเก่าริมท่าเรือ ถนนหนทางที่กว้าง รถรางเก่าและทางเดินเท้าที่ปูดว้ ยหิน ประกอบกับ เพลงที่เปิ ดทางเสียงตาม
สายให้ได้ยินทัว่ เมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็ นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติค ...นาท่านชม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการท่านด้วย เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
จากนั้นเดินทางสู่ “หอคอยโกเรียวคาคุ” ปรับปรุงใหม่ปี 2006 มีความสูง 107 เมตร ณ จุดชมวิวด้านบนนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพสวนสาธารณะโกะเรียว
คะกุที่มีลกั ษณะเหมือนกับดาว 5 แฉกได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถชมภาพแบบพาโนราม่าของเมืองฮาโกดาเตะได้อย่างทัว่ ถึงอีกด้วย ...จากนั้นนาท่านเดินทาง

สู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ โดยนาท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ า เพื่อชมจุดชมวิววิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะ ที่มีน้ าทะเลขนาบอยู่ท้งั 2 ด้าน เป็ นคอคอดกระ เมื่อยาม
คา่ คืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิ ดไฟ จึงทาให้เห็นแสงระยิบระยับ เป็ นวิวทิวทัศน์ยามคา่ คืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตเมนู ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น
LA VISTA HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง (4) ฮำโกดำเตะ – ตลำดเช้ำ - โทยะ - ภูเขำไฟโชวะ – โนโบริเบทสึ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้า” เมืองฮาโกดาเตะตลาดที่ใหญ่ติดหนึ่ งในสามของฮอกไดโดที่มีรา้ นค้าจะเปิ ดขายสินค้า นานาชนิ ด อาทิ อาหารทะเล, ผัก, ผลไม้สด
รวมถึงเสื้ อผ้า และข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันของชาวเมืองเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้านซึ่งนับเป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมาย
หลากหลายชนิ ดแห่งหนึ่ งของเกาะฮอกไกโด

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยูใ่ นอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปี ละ 4 ล้านคน มีท้งั น้ าพุรอ้ นกลางแจ้ง
และถนนสาหรับเดินเล่นที่มีรา้ นขายของฝากตลอดสองข้างทาง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการท่านด้วย เซ็ตอาหารญี่ปุ่น
จากนั้นนาท่านไปเที่ยวชม ภูเขาไฟโชวะ หรือที่เรียกกันว่าโชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 ซึ่งนับเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาด
ใจ ปั จจุบนั อยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุ สรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ โดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟขนาดใหญ่ต้งั อยู่ใกล้กนั อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะที่มีลกั ษณะสีแดงตัดกับพื้ นหิมะสีขาวสะอาดตาและภูเขาไฟอุสุเป็ นฉากนาท่านเดินทางโดย กระเช้าไฟฟ้ า สู่ยอดภูเขาไฟ จน
ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนาท่านเข้าชม ฟาร์มหมีสีน้ าตาล (Bear Park)ซึ่งเป็ นหมีพนั ธุอ์ นุ รกั ษ์ที่หาชมได้ยาก ตื่นตากับความน่ ารักของน้องหมีตวั เล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมี
ตัวโตอายุ 12 ขวบ และ ประหลาดใจกับหมีแสนรูท้ ี่ทาท่าทางตลกให้ท่านชมเช่นยกมือไหว้ขอหรือนอนยกขารอขอแอปเปิ้ ลหรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้กิน
แอปเปิ้ ลหรือคุ กกี้ ที่ ท่านโยนให้ จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่เมืองโนะโบะริเบะทสึ เป็ นภาษาท้องถิ่ นซึ่ งเป็ นภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ ความหมายคือ
สายน้ าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้ นมานั้นเกิดจากการทับถมของแร่กามะถันในบริเวณนี้ และโนะโบะริเบะทสึซึ่งมีชื่อเดียวกับสถาน
ที่ต้งั ถือเป็ นหนึ่ งในออนเซ็นขนาดใหญ่ที่ได้รบั ความนิ ยมไปทัว่ เกาะทางตอนเหนื อของญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่ าที่ยงั คงความบริสุทธิ์

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
NOBORIBETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

3

วันที่หา้ ของการเดินทาง
(5) ซัปโปโร่ – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
10.00น.
ออกเดินทางจาก ชิโตเสะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินTG671
15.35น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนเป็ นต้น

*******************

อัตราค่าบริการ สาหรับผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ลูกค้าปกติ

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี
พักเดี่ยว ชาระเพิ่ม
ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ชาระเพิ่ม
มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่) ส่วนลดท่านละ
มีตั ๋วแล้ว (เด็ก) ส่วนลดท่านละ

89,900.85,900.80,900.76,900.20,700.16,000.65,500.27,000.20,000.-

** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต ่า 15 ท่านขึ้ นไป **
***กรณีออกเดินทางต ่ากว่า15ท่าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มท่านละ 5,000บาท

สมาชิกบัตร
หลัก
87,900.83,900.78,900.74,900.20,700.16,000.65,500.27,000.20,000.-

สมาชิกบัตร
เสริม
88,900.84,900.79,900.75,900.20,700.16,000.65,500.27,000.20,000.-

เงื่อนไขการชาระเงิน: สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจาท่านละ 30,000. - บาท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 8 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21วันทาการ ทางบริษัทฯมีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รบั คะแนนเพิ่ม)
ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ชาระเพิ่ม
มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่)
มีตั ๋วแล้ว (เด็ก)

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
879
879
839
839
789
789
749
749
207
207
160
160
655
655
609
609
609
609

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด ,
คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,500,000.-บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลา, พูดจาหยาบ
คาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรือพยายามสร้างความวุน่ วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางานหรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ
อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็ กทารกอายุ ตา่ กว่า ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทางยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกสิ ทธิ ประโยชน์ ของท่านที่ จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่ กาหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ท้ังนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูร้ ่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะ
จัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขอหักร้อยละ ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ
ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าและค่า
เปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั ๋ เครื่องบินที่ไม่อนุ ญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนิ นการใด ๆ ที่ก่อให้เกิ ดค่าใช้จ่ายกรุณาแจ้งให้บริษัท
ฯ ทราบก่อนเพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ ดินทางซื้ อตัว๋ หรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รบั การยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ
ไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์
ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ ยกว่า วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสยั
อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล,ภัยธรรมชาติ , อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟ
นอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคานึ งถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาให้ท่า นไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่ องจากการโจรกรรม และ/หรือ ความประมาทจากตัว
นักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ข องกานัลดังกล่าวในขณะร่วม
เดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่นัง่ บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมูค่ ณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่ งที่นัง่ ได้เองทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นัง่
ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะตาแหน่ งที่นัง่ แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อ นแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถี
ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

