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อตัราคา่บรกิาร 

 

เดนิทาง 

ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง 

เด็กไมม่ ี
เตยีง 

จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วันที ่18-22 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 15,999 8,900  

วันที ่19-23 ก.พ. 61 26,999 26,999 26,999 15,999 8,900  

วันที ่25 ก.พ.-1 ม.ีค. 61 26,999 26,999 26,999 15,999 8,900  

วันที ่26 ก.พ.-2 ม.ีค. 61 26,999 26,999 26,999 15,999 8,900  

วันที ่4-8 ม.ีค. 61 26,999 26,999 26,999 15,999 8,900  

วันที ่11-15 ม.ีค. 61 26,999 26,999 26,999 15,999 8,900  

วันที ่12-16 ม.ีค. 61 26,999 26,999 26,999 15,999 8,900  

วันที ่19-23 ม.ีค. 61 26,999 26,999 26,999 15,999 8,900  

วันที ่25-29 ม.ีค. 61 26,999 26,999 26,999 15,999 8,900  

วันที ่26-30 ม.ีค. 61 26,999 26,999 26,999 15,999 8,900  

วันที ่1-5 เม.ย. 61 27,999 27,999 27,999 15,999 8,900  

วันที ่2-6 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 15,999 8,900  

วันที ่8-12 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 15,999 8,900  

วันที ่9-13 เม.ย. 61 31,999 31,999 31,999 15,999 8,900  

วันที ่15-19 เม.ย. 61 31,999 31,999 31,999 15,999 8,900  

วันที ่16-20 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 15,999 8,900  

วันที ่22-26 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 15,999 8,900  

วันที ่23-27 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 15,999 8,900  

วันที ่29 เม.ย.–3 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 15,999 8,900  

วันที ่30 เม.ย.–4 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 15,999 8,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
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  ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ                                                                                                      

 
19.00 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ S สายการบนิ ASIA ATLANTIC 

AIRLINES (HB) โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยตอนรับ 

22.40 น.      ออกเดนิทำงสูเ่กำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่HB7904 
(บรกิำรอำหำรรอ้นพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ -เมอืงอาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ -              

            -                     

 
07.55 น.       เดนิทำงถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจำกผ่ำน

ขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่ำเมนของทีน่ีม่ ี

รสชำตอิันเป็นเอกลักษณแ์ละไดรั้บกำรกลำ่วขำนถงึควำมอรอ่ยมำยำวนำนกวำ่ทศวรรษหมูบ่ำ้นรำเมนอำซำฮคิำวำ่ไดถ้อื
ก ำเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรำ้นรำเมนชือ่ดังของเมอืงอำซำฮคิำวำ่ทัง้ 8 รำ้นมำอยูร่วมกันเป็นอำคำรหลังคำเดยีว 
หมูบ่ำ้นรำเมนทีร่วบรวมรำ้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีวและยังมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวำมเป็นมำขอหมูบ่ำ้นแหง่นี้ให ้

ส ำหรับผูท้ีส่นใจไดม้ำศกึษำอกีดว้ย ทกุๆรำ้นจะสรำ้งเอกลกัษณ์เฉพำะตัวของรำ้นตนเอง  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) เมนู ราเมน ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิ

งา่ยและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถู่กใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวยั 

 
บำ่ย น ำทำ่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัวท์ีม่ ี

ชือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซำฮคิำวำ่กลำงเกำะฮอกไกโด ซึง่ทำง

สวนสตัวอ์นุญำตใหผู้เ้ขำ้ชมไดเ้ขำ้ชมสตัวน์ำนำชนดิจำกหลำกหลำยมมุมอง 
เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่ๆ ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผ่ำนสระวำ่ย
น ้ำของเหลำ่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนำดเล็กทีอ่ยูต่รงกลำงของโซนหมขีัว้

โลกและหมำป่ำ ผูเ้ขำ้ชมจะมองเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจน สวนสตัวแ์หง่นี้ยงัเป็น
สวนสตัวแ์หง่แรกทีม่กีำรจัดใหน้กเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนำว  

จำกนัน้น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทาวน ์อาซาฮคิาวา่ หำ้งสรรพสนิคำ้ขนำด
ใหญ่ของฮำซำฮคิำวำ่ อสิระใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝำก ของทีร่ะลกึกัน อำท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่
ของญีปุ่่ น อยำ่ง คทิแคท สำมำรถหำซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

 
ค า่     อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
     ก   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทำ่  

น ำทำ่นไดส้มัผัสควำมเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้ับกำรแชอ่อนเชน็ธรรมชำต ิผ่ำน

ควำมรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผ่อนคลำยควำมเมือ่ยลำ้ เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภำพ

ใหก้ระปรีก้ระเปรำ่ผวิพรรณสดใสมนี ้ำมนีวลชว่ยระบบกำรเผำผลำญของ

รำ่งกำยใหอ้ยูใ่นสภำพคงทีค่วำมอัศจรรยแ์หง่กำรอำบน ้ำแรแ่บบญีปุ่่ น 

วนัทีส่าม shikisai no ("Snow Land") - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– นาฬกิาไอน า้ - โรง

เป่าแกว้คติาอชิ ิ-  JTC DUTY FREEE   

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จำกนัน้เดนิทำงสู ่shikisai no ("Snow Land")                  
                                                  
                                            

ก  ก                        
Snowmobile:          10,000          

 Snow Raft: 600-1,000           

Banana Boat: 600-1,000          
Sled: 200          

Tube: 200          
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตน์านาชาต ิเสริฟ์พรอ้มขาปูยกัษ ์
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                  เมอืงโอตารุ (OTARU) เป็นเมอืงทำ่ส ำคัญของซปัโปโร และ
บำงสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่ำด  ต ่ำของภเูขำเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีำฤดู

หนำวทีม่ชี ือ่เสยีง ชม คลองโอตารุ หรอื “โอตำรอุนุงะ” มคีวำมยำว 1.5 กโิลเมตร ถอื
เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง โดยมโีกดังเกำ่บรเิวณโดยรอบซึง่ไดรั้บกำรปรับปรงุเป็น
รำ้นอำหำรเรยีงรำยอยู ่ไฮไลทข์องทีน่ี่ คอื บรรยำกำศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นี้

สรำ้งเมือ่ปี 1923 จำกกำรถมทะเล เพือ่ใชส้ ำหรับเป็นเสน้ทำงกำรขนถำ่ยสนิคำ้มำเกบ็
ไวท้ีโ่กดงั แตภ่ำยหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีำรถมคลอง ครึง่หนึง่เพือ่ท ำถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็น
สถำนทีท่อ่งเทีย่ว มกีำรสรำ้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทำงเดนิเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตร อสิระเดนิชมตำม

อัธยำศัย น ำทำ่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นหนึง่ในรำ้นคำ้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดย
ตัวอำคำรมคีวำมเกำ่แกส่วยงำม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถำนทีส่ ำคัญทำงประวัตศิำสตรเ์มอืง ชมนาฬกิาไอน า้โบราณ 
ตัง้อยูด่ำ้นหนำ้ของตัวอำคำร จำกนัน้น ำทำ่นชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทำงดำ้นกำรเป่ำแกว้มำยำวนำน โดยใน

อดตีนัน้จุดประสงคข์องกำรเป่ำแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบนันี้เป้ำหมำยของกำรเป่ำแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอื
ของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่ำแกว้คติำอชิเิป็นโรงงำนทีม่ชี ือ่เสยีงและเกำ่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 
ทำ่มกลำงโรงเป่ำแกว้ทีม่อียูม่ำกมำย และผลงำนทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุของโรงงำนแหง่นี้กค็อืโคมไฟแกว้  และลกูบอล

แกว้น่ันเอง นอกจำกนี้ยงัมสีอนวธิกีำรเป่ำแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วดว้ย 
น ำทำ่นสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้ปลอดภำษี ทัง้  เสือ้ผำ้ น ้ำหอม ตำ่งๆ ตำมอัธยำศัย 
 

ค า่     อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั                                                                                          (B / อสิระ / อสิระ) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั และเย็น) 
 >>>>> อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว สมัผสับรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มอ ิม่ 

หรอืถำ้หำกทำ่นตอ้งกำรทีจ่ะสมัผัสเมอืงซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะน ำตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจุดชมววิของเมอืงจำก

ระดับควำมสงูถงึ 160 เมตร (ไมร่วมตั๋วขึน้ จดุชมววิรำคำประมำณ700เยน) เป็นสถำนทีด่งึดดูใจทีร่วมทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้
ศนูยก์ำรคำ้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูต่ดิกับสถำนีรถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ในกำร
ทอ่งเทีย่วหรอืกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ ทำ่นสำมำรถน่ังรถรำงชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่ำสนใจ สำมำรถ

เลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วัน 
 
 - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ            - ตลำดปลำยำมเชำ้    - รำ้นรอ้ยเยน                 - ชอ้ปป้ิง JR TOWER 

 - สวนสตัวม์ำรยุำมะ  - โรงงำนเบยีรซ์ปัโปโร       - ภเูขำโมอวิะ      - โรงงำนชอ็กโกแลต 
 - จุดชมววิบนเขำโอครุะ - หอคอยทวีทีำวเวอร ์        - ตรอกรำเมน               - สวนสำธำรณะโมเอะเระนุมะ 

 
 
ทีพ่กั   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเซะ – กรุงเทพฯ                                                                                        

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.55 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่HB7905 (บรกิาร

อาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

16.10 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตำมรำยกำร    2.คำ่อำหำรทกุมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 
3. คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร    4.คำ่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมรำยกำร 
5. คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร             6.คำ่ภำษีสนำมบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระไป-กลับ ทำ่นละ 23 กก.            8.หัวหนำ้ทัวรน์ ำเทีย่วตลอดรำยกำร 
9. คำ่ประกันอบุัตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท 

(เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% (กรณีตอ้งกำรใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ำกับภำษี) 
2.   คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพทส์ว่นตัว คำ่ซกัรดี มนิบิำรใ์นหอ้ง อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิขำไป 23 กก. / ขำกลับ 23 กก.) 

4. คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอรต์ตำ่งชำต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิในวนั

เช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีารยกเลกิ
ภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบ
ใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

(ไมน่บัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 

 
 

 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่ ี
ระบบคนืเงนิบางสว่น 
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Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

  Tel: +66 53 115912   Hotline  089-644-7444 

  

 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซน็เอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิกำร
จองกับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซน็เอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆ และหนำ้สมดุบัญชธีนำคำร
ทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสำร-์อำทติย)์ 

ทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้่ำยทีไ่ดจ้่ำยจรงิจำกค่ำบรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องในกำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 
เชน่ กำรส ำรองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ กำรจองทีพั่กฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับสำยกำร

บนิ หรอืผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิตอ่ใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลำ 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 30 คน 
 

 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลูีกทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 

2.ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิเทีย่วบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัด
หยดุงำน, กำรก่อจลำจล หรอืกรณีทีท่่ำนถูกปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอืเจำ้หนำ้ทีก่รม
แรงงำนทัง้จำกไทย และตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3.ทำงบรษัิทฯจะรับเฉพำะลกูคำ้ทีม่คีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
4.ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำร

บำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้่ำยทกุอยำ่ง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้่ำยใหต้ัวแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำดกอ่นออกเดนิทำงแลว้ 
 
 

 
 

 


