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วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

21.00 น.    คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D (ดี) สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
คอยให้การต้อนรับดแูลด้านเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง  

23.55 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด โดย สายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 670 
 

วันท่ีสอง สนามบินชิโตเซ่ – เมืองฮาโกดาเตะ – โกเรียวคาคุ – หอคอยโกเรียวคาคุ –  
 น่ังกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ 
 
 
 
 
 
 
 
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากร จากนัน้น าท่านเข้าสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 บนเกาะฮอกไกโด ตัง้อยู่ริมเชิง
เขาฮาโกดาเตะ ขนาบด้วยทะเลทัง้ 2 ด้าน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงั โกเรียวคาคุ ปราการรูปดาวห้าแฉก บริเวณป้อมเป็นพืน้ท่ีขนาดใหญ่รูปดาว ป้อมสร้าง

ตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึน้ในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพ่ือป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคาม
จักรวรรดินิยมท่ีเกิดจากมหาอ านาจตะวันตก  หลังจากป้อมแห่งนีไ้ม่ได้ใช้งานแล้ว จึงถูกดดัแปลงให้
กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 ปลูกต้นซากุระกว่า 100 ต้นตามแนวคูน า้ ให้เป็นจุดชมดอก
ซากรุะในช่วงฤดใูบไม้ผลิต้นเดือนพฤษภาคม  จากนัน้น าทา่น ขึน้ลิฟท์ ไปยงั หอคอยโกเรียวคาคุ เพ่ือ
ชมทิวทศัน์ หอคอยโกเรียวคาคุเป็นหอคอยเก่าท่ีสร้างขึน้ตัง้แตปี่ 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกะเรียว
คะคคุรบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ตอ่มาได้มีการพฒันากลายเป็นหอคอยท่ีทนัสมยัและเปิด
บริการครัง้แรกในวันท่ี 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง 107 เมตร  จากนัน้น าท่าน น่ัง
กระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ ซึง่มีความสงูถึง 334 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองฮา
โกดาเตะ ท่ีได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดบั 1 ใน 3 ของโลก (ร่วมกับวิวบริเวณอ่าววิคตอเรียฮ่องกง
และเนเปิลในอิตาลี) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HAKODATE ROYAL HOTEL, HAKODATE หรือระดับเดียวกัน 

 http://www.hotel-hakodate-royal.com/ 
 

http://www.hotel-hakodate-royal.com/
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วันท่ีสาม เมืองฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – สวนโอนุมะ – น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาอุสึ –  
 ภูเขาไฟโชวะ – ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุหมีสีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ซึ่งตัง้อยู่ใกล้กับสถานีฮาโกดาเตะ มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน 
จ าหน่ายอาหารรสเลิศจากฮาโกดาเตะ จากนัน้น าท่านไปยงั สวนโอนุมะ เป็นพืน้ท่ีสวนสาธารณะและ
ทะเลสาบ ตัง้อยูท่างทิศเหนือของฮาโกดาเตะ นบัเป็นอทุยานแหง่ชาตริะดบัจงัหวดั บริเวณสวนมีภูเขาไฟ
โคมางาตาเกะ(Komagatake) และทะเลสาบ 2 แหง่คือ ทะเลสาบโคนมุะ(Lake Konuma)และทะเลสาบ
โอนุมะ(Onuma) นักท่องเท่ียวสามารถป่ันจักรยานหรือเดินตามเส้นทางรอบๆ เน่ืองจากพืน้ท่ีแห่งนี ้
กว้างขวางมาก หากต้องการเดินให้ทั่วต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ปลายทางเป็นร้าน Friendly 
Bear ตรงข้ามคือจดุชมวิวท่ีมองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงามแหง่หนึง่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเพ่ือไป น่ังกระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาอุสึ เพ่ือชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ         

ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกและเป็นภูเขาไฟลกูเล็กท่ีเกิดใหม่ล่าสดุเม่ือ
ประมาณ 50 ปี นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตท่ีินา่ประหลาดใจ นอกจากนีบ้ริเวณเชิงเขายงัเป็นท่ี ศูนย์
อนุรักษ์พันธ์ุหมีสีน า้ตาล ซึง่เป็นหมีพนัธุ์ท่ีหาได้ยากในปัจจบุนั จะพบแตใ่นเกาะฮอกไกโด เกาะซาคา
ริน และหมูเ่กาะคริูนเทา่นัน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั ทะเลสาบโทยะ 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก TOYA SUN PALACE HOTEL, LAKE TOYA หรือระดับเดียวกัน 

 http://karakami-kankou.jp/en/sp/ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม --- อาหารชุดไคเซกิ หรือเมนูจักรพรรดิ ให้

ท่านได้สัมผัสศิลปะการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นอย่างแท้จริงที่พิถีพิถันในการปรุงแต่ง ด้วย
วัตถุดบิท่ีแตกต่างกันไปตามฤดูกาลนัน้ๆ 

 
 
 
 
 

 

http://karakami-kankou.jp/en/sp/
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วันท่ีส่ี ทะเลสาบโทยะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน า้โบราณ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี –  
 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิ 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโรห่างออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีขึน้ช่ือว่าเป็นเมืองโรแมนติกแห่งหนึ่งบน เกาะฮอกไกโด ท่ีใคร
หลายคน ใฝ่ฝันอยากจะไปสมัผสั น าท่านแวะชม คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตอ่
กบัอา่วโอตารุในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งนีไ้ด้
ถกูใช้เป็นเส้นทางในการขนสง่สินค้าจากคลงัสินค้าในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัทา่เรือบริเวณปากอา่ว ซึ่ง
ในยามค ่าคืน คลองแห่งนีไ้ร้รับค าขนานนามว่าเป็นจดุท่ีโรแมนตคิท่ีสดุอีกด้วย พาทา่นชม นาฬิกาไอน า้
โบราณ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้นาฬิกานีจ้ะพ่นไอน า้ ประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัขึน้ทกุ ๆ 
15 นาที และน าท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ ท่ีภายนอกถกูสร้างขึน้จากอิฐ
แดง แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนีส้ร้างขึน้ในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรคา่แก่การอนรัุกษ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมช่ือศาลเจ้าซปัโปโรสร้างขึน้ในสมัยเมจิ ศาลเจ้า

แห่งนีถื้อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนบนเกาะฮอกไกโด จากนัน้น าท่านไปยัง ย่านทานูกิ ซึ่งทุกท่าน
สามารถสนกุสนานกบัการจบัจา่ยซือ้ของจากยา่นช้อปปิง้ช่ือดงัของท่ีน่ี ทา่นจะได้เลือกซือ้สินค้ามากมาย
ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองส าอาง เสือ้แฟชั่น กล้อง เกมส์ และสินค้าต่างๆ ท่ีท่านสามารถซือ้กลับไปเป็น
ของขวญัหรือของฝากก็ได้ 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HOTEL NEW OTANI INN, SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
http://newotanisapporo.com 
 
 
 
 
 

http://newotanisapporo.com/
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วันท่ีหก เมืองซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นไปยงั สนามบินชิโตเซ่ เพ่ือเตรียมกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

10.45 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 670 

16.35 น.       เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
ผู้ใหญ่ 48,900.- 33,900.- 
เดก็มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (เตียงปกติ) 44,900.- 33,900.- 
เดก็มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม) 43,900.- 32,900.- 
เดก็ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 39,500.- 28,500.- 
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 6,900.- 
 

หมายเหตุ 

1. การเดนิทางแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ใหญ่เดนิทางไมน้่อยกว่า 25 ท่าน กรณีไมค่รบตามจ านวนดงักล่าวบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. **ราคานีอ้าจจะมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากค่าความผกผันของน า้มันเชือ้เพลิงท่ีอาจเกิดขึน้ได้
หลังจากการออกราคานี*้* (จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว) 
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เงื่อนไขการจองทัวร์ 
อัตรานีร้วม  

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั (ท่านต้องเดนิทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นัน้) โดยสายการบนิไทย 

2. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนัตามรายการทวัร์  

3. คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  

4. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

5. โรงแรมท่ีพกัตามระบ ุหรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2-3 ทา่น) พร้อมอาหารเช้า  

6. คา่ Coach Tax และคา่ภาษีผา่นเข้าเมืองตา่งๆ 

7. คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ ให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 

8. คา่บริการน าทวัร์โดยมคัคเุทศก์ผู้ มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้สนกุสนานและคอยดแูลอ านวยความสะดวก  

ตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกันอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บจาก
อบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกนัคุ้มภยั จ ากดั (มหาชน) (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

10. คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน ใบละ 30 กก. สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กก. 

 
อัตรานีไ้ม่รวม  
1.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

2.  คา่ด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

3.   คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่า ค่าวีซ่า (เน่ืองจากทางสถานทตูได้ประกาศยกเลิกการขอวีซ่าส าหรับนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 

4.  คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 

5.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

6.   ค่าทปิไกด์ หัวหน้าทัวร์ และค่าทปิพนักงานขับรถ (ท่านละ 2,500 เยน) 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน  
1. กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ า 10,000 บาท 

2. สว่นท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 14 วนั 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจองทวัร์ 

 กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั พร้อมช าระมดัจ าทวัร์ทา่นละ 10,000 บาทเพื่อเป็นการยืนยนัที่นัง่ 
บัญชีบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเซน็ทรัลพระรามที่ 3 
ชื่อบัญชี น.ส.นพมณี อัศวศิรโยธิน เลขที่บัญชี 748-2-29038-2 
พร้อมแฟกซ์ส าเนาใบน าฝากมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-361-7587 

 สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 14 วนั มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้สละสทิธ์ิในการเดินทาง 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้
ระบไุว้แล้วทัง้หมด  

 ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่ประเทศไทย และใน

ต่างประเทศได้ท าการปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า

ประเทศท่ีระบุในรายการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

คืนคา่บริการไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศเพื่อที่จะ
เดินทางไปกบัคณะท่องเที่ยวนี ้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้หากมีการเปลีย่นแปลงการเดินทาง 

 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการใน
ทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับ
บริษัทตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการ
นัน้ท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี  

 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก
สายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การ
สญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้า
จากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อัน
เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อัน
เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย
จากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาท
ของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AG-JP-HOKKAIDO-SOGOOD  8/8 
 

การยกเลิก 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

 

 คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

 

 หกัเงินมดัจ า 50%/ท่าน 

 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 

 หกัเงินมดัจ า 100%/ท่าน 

 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 50%/ท่าน 

 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 

กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 90%/ท่าน 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 90%/ท่าน 

  หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านัน้ ทัง้นีต้้องไม่

อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไมอ่นญุาตให้เปลี่ยนช่ือ และไมอ่นญุาตให้คืนบตัรโดยสาร 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซา่ไมว่า่ด้วย

เหตผุลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซึง่การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้

ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณา

อนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทฯขอแนะน าให้ท่านย่ืนวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนวีซา่แบบกรุ๊ป 

 

 
 


