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รหสัโปรแกรมทวัร ์ HOKKAIDO 5D JUL-CX-W02 

 

 
ฮอกไกโด 
จุดเด่น 

 
 สัมผัสบรรยากาศโรแมนตกิ ณ เมืองโอตารุ 

 ชมหอนาฬิกาซัปโปโร เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง 
 ชมนาฬิกาไอน ้าโบราณ 
 ชมพิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี 
 ชมท้าเนียบรัฐบาลเก่า 
 ชมสวนโอโดริ 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ HOKKAIDO 5D JUL-CX-W02 

 
ช่ือโปรแกรม ฮอกไกโด   
จ ำนวน 5 วัน 3 คืน 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

 

วันที่ 1 สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภมูิ) 

 
22:30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 ประตูทางเข้า 6 

เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ 

 
01:20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน CHEK LAP KOK โดยเที่ยวบินที่ CX702 
 
05:10 น. เดินทางถึง ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
 
09:25 น. เดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ CX580 
 
15:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น 
 

 
 

วันที่ 2 ท่ำอำกำศยำน โตเซะ — หอนำฬิกำซปัโปโร 

 
15:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับ

กระเป๋าและท้าภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว น้าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร น้า ชมหอนาฬิกาซัปโปโร 
เมื่อคราวครบรอบ 135 ปี หอนาฬิกาซัปโปโรได้รับคัดเลือกเป็นโบราณสถานส้าคัญแห่งชาติ หอ
นาฬิกาแห่งนี มีชื่อทางการว่า หอเต้นร้าโรงเรียนเกษตรซัปโปโรเก่า คิวซัปโปโรโนกักโคเอมบุโจ 
เดิมทีสร้างขึ นเพื่อเป็นสถานที่สร้างเสริมบุคลิกภาพและยกระดับจิตใจของนักศึกษาโรงเรียนเกษตร 
เรียกกันว่า หอเต้นร้า เอมบุโจ ก่อสร้างตั งแต่ปีค.ศ.1881 และแทบไม่ได้เปลี่ยนเลย ทุกวันนี หอ
นาฬิกายังคงส่งเสียงบอกเวลา หาได้ยากที่นาฬิกายังเดินตรงแม้เวลาจะผ่านมานานมากแล้ว 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาชื่นชมสถาปัตยกรรมด้านนอกแล้วก็กลับไป แต่ความจริงด้านในยังจัดแสดง
สิง่ของ และภาพหาดูยาก ท่านสามารถศึกษาประวัติหอนาฬิกาจนถึงประวัติศาสตร์ฮอกไกโดได้ที่นี่     
 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
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ที่พัก SAPPORO NOVOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 
 

วันที่ 3 คลองโอตำรุ-พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี-นำฬิกำไอน  ำโบรำณ-โรงงำนช๊อคโกแล๊ต 

 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่เมือง โอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความส้าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ น้าท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซ่ึงในยามค่้า
คืนคลองแห่งนี ได้รับค้าขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท้าด้วยไม้ 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี สร้างขึ นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การ
อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ นาฬิกาไอน ้าโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก
เท่านั น นาฬิกานี จะพ่นไอน ้า มีเสียงดนตรีดังขึ นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน ้าอีกเรือนที่
แคนาดา จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั น ที่ภายนอกถูกสร้าง
ขึ นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท้าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี สร้างขึ นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็น
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ 

 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 ได้เวลาเดนิทางต่อไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัว

อาคารของโรงงานถูกสร้างขึ นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซ่ึงมี ช็อคโกแลตที่ขึ นชื่อ
ที่สุดของที่นี คือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื อ
กลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี ท่านจะได้
เลือกซื อช็อคโกแลตที่หาซื อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน 
จากนั นน้าท่านชมด้านนอกของ ท้าเนียบรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด ตึกนี ผ่านการใช้งานมายาวนานกวา่ 80 
ปี จึงได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส้าคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512  

 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรกลำงค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

พิเศษสุดๆ กับเมนูปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อั น 
 
ที่พัก SAPPORO NOVOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่ 4 อิสระเต็มวัน – ตลำดปลำนิโจ - ท ำเนียบรฐับำลเก่ำฮอกไกโด-สวนโอโดริ- Susukino – 
ไม่รวมคำ่รถไฟ 

 
07.00 น. บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 **อิสระเต็มวัน** ให้ท่านได้น่ังรถไฟเที่ยวชมเมือง สถานที่ส้าคัญของซัปโปโร และช๊อปปิ้งตาม

อัธยาศัย ตลาดปลานิโจ ที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรก็มีชื่อเสียงในฐานะเป็นตลาดที่มีมาตั งแต่สมัยเม
จิ หากต้องการชิมอาหารอร่อยตามฤดูกาลของฮอกไกโดอย่างง่ายๆ ขอเชิญเพลิดเพลินไปกบัการชมิ
ข้าวหน้าอาหารทะเล และซูชิที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื อมาในตอนเช้าอย่างเต็มที่ และขอเชิญร
รับประทานปูเป็นๆ ในอ่างที่น้ามาลวกน ้าร้อน เป็นความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั น ศาลากลาง
จังหวัด หรือ ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารที่สร้างในแบบของอเมริกัน ที่เรียกว่า Neo 
Baroque สร้างปี 1888 เพื่อเป็นศาลากลางของฮอกไกโด มาเป็นเวลา 80 ปี ซ่ึงเป็นอาคารที่สร้าง
ด้วยอิฐแดง  ป1ี969ได้ขึ นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญ สวน Odori เป็นสวนสาธารณะที่
ตั งอยู่ในใจกลางของ มีต้นก้าเนิดมาจากการที่เด็กนักเรียนชั นมัธยมต้นและมัธยมปลายในซัปโปโร
แกะสลักรูปปั้นน ้าแข็ง 6 ตัวไว้ที่สวนโอโดริ เมื่อปีค.ศ.1950 (ปีโชวะที่ 25) ปัจจุบันกลายเป็นงาน
เทศกาลฤดูหนาวขนาดใหญ่ งานหน่ึงของซัปโปโรที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 2 ล้านคนทั งใน และ
ต่างประเทศที่ 1 ~ 12 โจเมะของโอโดริ ประมาณ 1.5 ก.ม. จะมีประติมากรรมหิมะใหญ่เล็กเรียงราย
อยู ่ตอนกลางคืนมีการส่องไฟด้วยที่ 11 โจเมะซ่ึงมีการประกวดประติมากรรมหิมะนานาชาตินั น จะมี
ทีมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมประกวด สามารถชมขั นตอนการแกะสลักได้ระหว่างที่มีการจัด
งาน สถานที่จัดงานซึโดมนั นจะมีสไลเดอร์ขนาดยักษ์ และจัดกิจกรรมที่สามารถสัมผัสกับหิมะได้ ที่
สถานที่จัดงานซุซุกินั น ท่านจะสนุกสนานกับการประกวดการแกะสลักน ้าแข็ง ส่องไฟ และแท่ง
น ้าแข็งได้งานเทศกาลหิมะซัปโปโรย่าน ซูซูกิโนะ ซ่ึงเป็นย่านบันเทิงและแหล่งรวมร้านอาหารกว่า 
4500 ร้าน หรือจะเป็นตรอกราเม็ง ซ่ึงเปิดบริการตั งแต่ 11.00 – 03.00 ตีสาม 

 
เที่ยง  อิสระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย 
 
ค่ ำ  อิสระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรค่ ำ ตำมอัธยำศัย 
 
ที่พัก SAPPORO NOVOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่ 5 ท่ำอำกำศยำน ชิโตเซะ เกำะฮอกไกโด – ประเทศไทย 

 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 MITSUI OUTLET PARK SAPPORO ที่นี่จะมีสินค้าแบรนด์เนมใหท้่านได้เลือกซื อมากมาย รวมทั ง

ร้านอาหารให้ทา่นได้เลือกชมิหลายสไตล์ ฯลฯ เปดิทา้การ 09.00-18.00 น. 
 
16:35 น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยาน ชิโตเซะ โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ 

CX581 
 
20:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok เพื่อแวะเปลีย่นเคร่ือง 
 
22:25 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX709 
 
00:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 
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อัตรำค่ำบริกำร  

 

วันเดินทำง หมำยเหตุ 

รำคำทัวร์ (บำท / ทำ่น) พักห้องละ 2 ท่ำน 

ผู้ใหญ ่

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พัก
กับผู้ใหญ ่
 (มเีตียง) 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พัก
กับผู้ใหญ ่ 
(ไม่มเีตียง) 

พัก
เด่ียว 

เดือน  มถิุนำยน 

14 มิ.ย. 59 - 18 มิ.ย. 59  39,900 39,900 38,900 8,900 

 
หมำยเหตุ 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ บาง
กรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงวันเวลาบิน มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง (ส้าเนาหน้าพาสปอร์ต) ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ช้าระค่ามัดจ้าทัวร์หรือค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ  

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ด้าเนินส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทในการออกตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีที่
ออกตั๋วเคร่ืองบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด) 

 หลังจากที่ท่านได้ช้าระค่ามัดจ้าและค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง 
บริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้ 

 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่
ระบุเท่านั น 

 บริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั น 

 PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 
 ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่ำน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ นอยู่กับมาตราฐานของโรงแรม ส่วนห้อง 

TRP ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี 

 กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต่อท่าน และจะต้องแจ้งล่วง 7 วัน ก่อนการ
เดินทางเท่านั น 

 ลูกค้าทุกท่าน การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัตสิ้าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเก็บ
เพื่อเป็นสินน ้าใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ รบกวนทุกท่านเตรียมเงิน (มอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการ
เดินทาง) 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 

• ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับคณะ 
• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส้าหรับพักห้องละ 2 ท่ำน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ 

การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกลเ้คยีงแทน อาจจะมี
การปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมื อ ตามที่ระบุในรายการ ขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง 
• ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์ 
• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ  
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• มัคคุเทศก์ของบริษัทน้าเที่ยว และอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 2,000,000 บำท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

หมำยเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัทฯ** อัตราเบี ยประกันเร่ิมต้น 390 บาท ขึ นอยู่
ระยะเวลาการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ช้านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

 
 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คือ 2,000 เยน 

ตลอดทริปการเดินทาง 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกินกว่าที่สายการบินก้าหนด น้ากระเป๋าโหลดใต้เคร่ืองบินได้ท่านละ 1 

ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ นเคร่ืองได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส้าหรับราคานี ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บ

เพิ่ม 

 ค่าท้าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก้าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ้าตัวคนต่างด้าว 3) 

ใบส้าคัญถิ่นที่อยู่ 4) ส้าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ ว 2 รูป แล้ว
ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด้าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส้าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท้าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 
 

เงื่อนไขกำรเดินทำง  

 

เอกสำรในกำรเดินทำง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วีซ่า 

 
หมำยเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่ง
ในกรณีนี  ทางบริษัท ยินดีคืนเงินให้ทั งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้า
ต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็น สุดวิสัย จนไม่
อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั งหน่ึง หลังจากได้ส้ารองที่น่ังบนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัย
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ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี หรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พ้า
พักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริษัทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทก้ากับเท่านั น 

5. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับ
ทางทางบริษัท จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั งหมด 

 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลิก  

 
กำรจอง หรือส ำรองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระ งวดแรก 10,000 บำท  
 ส่วนที่เหลือช้าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง โดย

อัตโนมัติ 

 
กำรยกเลิก 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจ้าทั งหมด  
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน กอ่นการเดินทาง หักค่ามัดจ้าท่านละ 10,000 บำท  
 แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ้าท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด้าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  
 ยกเลิกกำรเดินทำง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีกำรคืนเงินทั งหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ 

จะท้าการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน
ได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตาม
สถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 


