
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเสะ - - -  

2 สนามบินชิโตเสะ – หมู่บ้านชาวไอนุ – หุบเขานรกจโิกคุดานิ – ภูเขาโชวะชินซัน –  
ออนเซ็น  

- 
 

 TOYA KOHANTEI HOTEL  
หรือเทยีบเท่า 

3 โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน า้โบราณ – 
โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า 

   SAPPORO DAIWA 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

4 JR TOWER – ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ  - - SAPPORO DAIWA 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

GOAL JAPAN HOKKAIDO OTARU  5 วนั 3 คนื  

สายการบนิไทย BY TG 
 



5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  - -  
 

 

 

21.00 น.                          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง 
                               ประเทศ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่2 แถว C เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าทีค่อย 
                               ให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง  
23.45 น.                เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 670 
 

 

 

08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่าน 
ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวไอนุ หมู่บา้นชาวไอนุโบราณ ชนเผา่พื้นเมืองฮอกไก
โด ซ่ึงถือวา่ชาวไอนุนั้นเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญ่ีปุ่น ภายในหมู่บา้นมี
การจดัแสดง ระบ าพื้นเมือง พร้อมชม บ้านจ าลอง และ พิพิธภณัฑ์ ท่ีจดัแสดง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้บราณ และวถีิชีวิตความเป็นอยูต่ ั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ ์

น าท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โนโบริเบทซึ 
มีบ่อแร่ก ามะถนัจ านวนมากมายซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้าท่ี
พุ่งออกมามีปริมาณมากเป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนั
ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพ เดินเขา้ไปดา้นในตามทางเดินก็จะเห็นควนัท่ีเกิดจาก
ความร้อนพวยพุ่งข้ึนมาจากใต้ดินตลอดเวลา บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่
ก ามะถนัสีเหลืองเป็นจ านวนมาก หุบเขานรกถือเป็นแหล่งน ้ าแร่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
โนโบริเบต็สึ ซ่ึงน ้าพุแต่ละบ่อจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตามสถานท่ี หุบเขานรก
เป็นหลุมท่ี เกิดจากการระเบิดของภู เขาไฟเม่ือประมาณ 1 ห ม่ืนปี  มีขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 450 ฟุต ถึงแมไ้ม่สามารถเขา้ใกลจุ้ดศูนยก์ลางแต่มีทางเดินท่ีมี
ความยาว 600 ฟุตส าหรับเดินชมโดยรอบ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปความงดงามของ ภูเขาโชวะชินซัน ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกเล็กท่ี
เกิดใหม่ล่าสุดเม่ือประมาณ 50 ปี นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ 
ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของ รัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่ง

วนัที่หน่ึงของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ  - - - 

วนัทีส่องของการเดินทาง สนามบินชิโตเสะ – หมู่บ้านชาวไอนุ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ –  
ภูเขาโชวะชินซัน – ออนเซ็น  
 

- เทีย่ง เยน็ 



พิเศษ อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความงามท่ีมีฉากของภูเขาไฟเป็นฉากหลงั  
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL  หรือเทียบเท่า 
น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทเีรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพ
และ ผวิพรรณทีด่ี 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมี 
ร้านขายของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของ
บา้นเรือนนั้น  ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต
เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นเองและ
ประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม คลองโอตารุ ใหท้่านช่ืนชมทศันียภาพท่ีงดงามท่ีเป็น
เอกลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของท่ีน่ี คลองโอตารุสร้างเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงสินคา้
จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงั ท่ีอยูต่ามริมคลองเม่ือวทิยาการเจริญกา้วหนา้
เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงัไดง่้ายข้ึนตึกเก่าเก็บสินคา้ริม
คลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตลต่์างๆ  

  และพิพิธภณัฑ ์

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซ่ึงตวัอาคาร
มี 3 ชั้น ท่ีน่ีท่าน จะไดช้มกล่อง ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ 
เตม็ไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ   รวมถึง ท่านยงัสามารเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ี
ท่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลือกกล่องใส่ตุก๊ตา เซรามิกและเพลงมา
ประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการน าเพลง  
กล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจาก
ทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านไดส้ัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้
ท ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ ท่านช่ืนชอบด้วยตัวท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การท า
กล่องดนตรีไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) 

 ชมและถ่ายภาพกบั หอนาฬิกาไอน า้โบราณ สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ 

วนัทีส่ามของการเดินทาง โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน า้ 
โบราณ –โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า 

เช้า เทีย่ง เยน็ 



โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า โรงงานช็อคโกแล็ตท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของซัปโปโรตวั
อาคารจึงท าให้บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตท่ีน่ีดูเหมือนกบัเทพนิยาย ให้
ท่านชมและเลือกสรรผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานให้ท่านได้
ล้ิมรสกับรสชาติของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปสวยงามตระการตาท่ี
แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ของช็อกโกแล็ตมากมายหลากหลายแบบซ่ึงช็อคโก
แล็ตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายวา่ช็อคโกแลตขาวแด่
คนรักให้ท่านไดล้องท าช็อคโกแล็ตท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮ
อกไกโด (อุปกรณ์ทุกชนิดไม่รวมในค่าทัวร์)   พร้อมให้ท่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตก
ลบัไปใหค้นท่ีท่านรักทาน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด  
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม SAPPORO DAIWA  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเท่ียวชม JR TOWER เป็นอาคารสูง 38 ชั้นท่ีตั้งตระหง่านอยู่ทาง
ประตูทิศใตข้องสถานี JR ซัปโปโร รวมเอาสถานท่ีต่างๆ ไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น ช้
อปป้ิงเซ็นเตอร์ โรงแรม JR ทาวเวอร์โฮเต็ล นิกโกะซปัโปโร, ออฟฟิศ, จุดชมวิว 
T38 และอ่ืนๆ มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดใหท้่านไดเ้ลือก 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย 
 จากนั้ นน าท่านสู่ย่าน  ทานูกิโคจิ  ท่านจะได้เลือกซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของท่ีระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบ
รนดเ์นม เคร่ืองส าอางค ์

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม SAPPORO DAIWA  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 
10.00 น ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
15.50 น.                         เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความ 
                             ประทบัใจ 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง ช้อปป้ิง JR TOWER – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ ( ไม่ใช้รถบัส )  เช้า - - 

วนัที่ห้าของการเดินทาง สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ เช้า - - 



 
 

อตัราค่าบริการ     22-26 เมษายน 2561 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

22-26 เมษายน 61 45,900 42,900 42,900 39,900 7,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 25,900 22,900 22,900 19,900 7,900 

ราคาเด็กทารก อายุ ต ่ากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษี

น า้มันขึน้ หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออก
ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่ง
เพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 
บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง
อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 

 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจอง
ทวัร์*** 



หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่าง
เรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 

100% 
*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวนั

เดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของ
กรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิก
การเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้อง
เด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะ
ไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมือง
เตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 



    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ ต้องมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 
กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของ
ค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุม
จากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาติ วาตภัย อคัคีภยั  ทั้ งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่าน
เดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์
ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 
ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้าม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 


