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Hokkaido Pink Moss & Tulip
7 วัน 5 คืน
ชมทุ่งพิง้ ค์ มอส และสวนทิวลิปที่ใหญ่ ท่ สี ุดในฮอกไกโด
พัก 5 คืนเต็มที่ฮอกไกโด
ซัปโปโร อาซาฮิกาว่า โซอุนเคียว โอตารุ น ้าตกริวเซย์ น ้าตกกิงกะ หมูบ่ ้ านราเม็ง
สวนสัตว์อาซาฮิยามะ คลองโอตารุ โรงงานแก้ วคิตะอิจิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานช็อคโกแลตอิชยิ ะ ศาลเจ้ าฮอกไกโด สวนสาธารณโอโดริ หอนาฬิกาเก่า
เรระ เอ้ าท์เล็ตมอลล์ พร้ อมทานบุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ 3 ชนิด

โดยสายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ส (HX)
วันแรก
23.00 น.
วันที่สอง
02.20 น.
05.50 น.
09.30 น.
14.45 น.

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 1-6 สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง - ชิโตเสะ – อาซาฮิกาว่ า - AEON
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 774
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
เดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 690
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่ า
เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดรองจากซับโปโร อาคารบ้ านเรื อนย่านการค้ าตังกระจายเป็
้
นวงกว้ าง ชื่อเมือง
บอกความหมายว่าเป็ นเมืองพระอาทิตย์ยามเช้ าเหนือแม่น ้า เนื่องจากตัวเมืองมี แม่น ้า อิชิค าริ และแม่น ้า ชูเบ็ตสึไหล
ผ่านรวมทัง้ แม่น ้าลาคลองที่แตกแขนงออกไปอีกหลายสายทาให้ เมืองอาซาฮิกาว่า กลายเป็ นเมืองแห่งสะพานที่
รวมกัน แล้ ว มากกว่า 740 แห่ ง จากนัน้ ให้ ท่า นอิ ส ระช็ อ ปปิ ง้ ที่ ห้ า ง AEON เลือ กซื อ้ หาสิน ค้ า ชัน้ ดี ข องญี่ ปุ่ น ทัง้
เครื่ องสาอางค์ ขนมขบเคี ้ยว บะหมี่สาเร็ จรูป ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารค่า)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Cressent Asahikawa หรื อเทียบเท่า
ชมทุ่งพิงค์ มอส สวนทาคิโนะอูเอะ – ชมสวนทิวลิป สวนคามิยุเบ็ทสึ – โซอุนเคียว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สวนทาคิโนะอูเอะ จุดชมความงดงาม อีกแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโดที่ปกคลุมด้ วย
พรมของดอกไม้ ท่านชื่นชมกับดอก MOSS PHLOX หรื อที่ร้ ูจกั กันในนาม นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ ทุง่ ดอกพิ ้งค์มอส
หรื อชิบะซากุระ นับได้ ว่าเป็ นเสมือน ตัวแทนสาคัญของเกาะฮอกไกโดในฤดู ใบไม้ ผลิเลยทีเดียว ทัว่ ทังสวนด้
้
วยพื ้นที่
เทียบเท่า 14 สนามฟุตบอล จะกลายเป็ นสีชมพูทวั่ ทังภู
้ เขา ตังแต่
้ ต้นเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงต้ นเดือนมิถนุ ายน ของ
ทุกปี (ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) กลิ่นหอมอบอวล ของดอกไม้ นี ้จะทาให้ ทงเมื
ั ้ องหอมกรุ่นไปทัว่ ทังบริ
้ เวณ และในช่วง
เวลาที่ท้องฟ้าโปร่ง ท่านจะพบกับ ความงามของท้ องฟ้าสีคราม ตัดกับดอกไม้ สีชมพูให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน กับการหา
มุมถ่ายภาพสวยๆ อย่างจุใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (2)
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บ่ าย

ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

จากนันท
้ าท่านสู่ สวนคามิยุเบ็ทสึ ซึ่งแต่เดิมเป็ นเพียงสวนดอกไม้ เ ล็กๆ เท่านัน้ ต่อมากลุ่มประชากรอาวุโสประจา
ท้ องถิ่นได้ ร่วมมือร่วมใจกันปลูกดอกไม้ นานาพันธุ์ โดยเฉพาะดอกทิวลิปขึ ้นมา และมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องเรื่ อยมา
ทุกๆ ปี จนกลายเป็ นธรรมเนียมที่สืบต่อมาจนถึงปั จจุบนั สถานที่แห่งนี ้ มิใช่เพียงสวนดอกไม้ เล็กๆ ดัง่ ในอดีต สวนนี ้
ได้ มีขนาดกว้ างใหญ่ขึ ้น แ ละสวยงามราวกับทุ่งทิวลิปในเนเธอร์ แลนด์ นาท่านชมความสวยงามแห่งมวลดอกไม้ “ทุ่ง
ดอกทิวลิป” ที่เกิดจากการปลูกเพื่อความสวยงาม จนกลายเป็ นทุง่ ดอกไม้ ขนาดใหญ่อย่างในปั จจุบนั จนเสมือนว่า
กลายเป็ นดอกไม้ ประจาเมืองนี ้ไปแล้ ว นอกจากนี ้ยังมีก ารจัดเทศกาลงานแสดงดอกทิวลิป ขึ ้นเป็ นประจาทุกปี ตงแต่
ั้
เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงต้ นเดือนมิถนุ ายน (ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) จะมีดอกทิวลิป ให้ ชมถึง 1,200,000 ดอก จาก
120 สายพันธุ์ และหลากสีสนั สวยงาม ทังสี
้ แดง สีส้ม สีชมพู สีขาว สีมว่ ง จัดวางเรี ยงรายไล่ระดับสีอย่างสวยงาม ให้
ท่านได้ เก็บภาพความสวยงามอย่างจุใจ จากนาท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยู่
ท่ามกลางหุบผาสูง ในเขต อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซงั นอกจากนี ้โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน ้าแร่ ออนเซ็น ที่มีชื่อเสียง
โด่งดังของญี่ปนุ่
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปนแบบปิ
ุ่
ง้ ย่าง (3)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Sounkyo Kamko Hotel หรือเทียบเท่ า
นา้ ตกริวเซย์ – นา้ ตกกิงกะ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์ อาซาฮิยามะ – โอตารุ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
จากนันน
้ าทุกท่านชมความสวยงามของ นา้ ตกกิงกะ หรื อ น ้าตกแม่น ้าสีเงิน มีความสูงถึง 120 เมตร ซึ่งน ้าจะไหล
เป็ นเส้ นขาวเล็กๆ ไขว้ ไปมาคล้ ายเส้ นด้ าย และ นา้ ตกริวเซย์ หรื อ น ้าตกดาวตก ที่มีความสูงถึง 90 เมคร ซึง่ น ้าที่ไหล
บ่าจะเป็ นเส้ นใหญ่ออกมาจากซอกผา ยามเมื่อต้ องแสงอาทิตย์ดงู ดงามคล้ ายดาวตก ในฤดูหนาวน ้าตกทังสองนี
้
้จะ
แข็งตัวเป็ นน ้าแข็งที่เรี ยกว่า Frozen Waterfalls เป็ นทัศนียภาพที่แปลกตาสวยงาม ก่อนจะพาท่านสู่ หมู่บ้านราเม็ง
ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1996 โดยที่ก่อกาเนิดจากการรวมตัวของร้ านราเม็งชื่อดัง 8 ร้ าน ราเม็งในอาซาฮิกาว่าขึ ้นชื่อว่า
มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ และได้ รับการกล่าวถึงอยูเ่ สมอ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ ้ านราเม็ง (5)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ อาซาฮิยามะ สวนสัตว์เมืองหนาวทีม่ ีชื่อเสียงที่สดุ ในญี่ปนุ่ เปิ ดให้ บริ การเมือง
ปี ค.ศ. 1967 บรรดาสัตว์ที่อยูภ่ ายในสวนสัตว์แห่งนี ้ จะได้ อยูภ่ ายใต้ สภาพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติ เพื่อให้ สตั ว์ได้
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาได้ โดยไม่ทาให้ สตั ว์เกิดอาการเครี ยด สัตว์บางชนิดจะถูกปล่อยให้ เดินออกมา
อย่างเป็ นอิสระเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตว์ได้ อย่างใกล้ ชิด ให้ ท่านได้ เก็บภาพความน่ารัก
ของสัตว์น้อยใหญ่ในส่วนสัตว์นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึง่ ในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอน
เหนือของญี่ปนุ่ นาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้ างอย่างลงตัวของสไตล์ยโุ รป
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปนแบบปิ
ุ่
ง้ ย่าง (6)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Sonia Otaru หรื อเทียบเท่า
คลองโอตารุ – โรงงานแก้ วคิตะอิจิ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี – โรงงานชอคโกแลตอิชิยะ – ศาลเจ้ าฮอกไก
โด –ชอปปิ ้ งมิตซุยเอ้ าท์ เล้ ต – พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
นาท่านชม คลองโอตารุ ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้ อนบนผิวน ้าของ
คลองสายวัฒนธรรม ที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื ้อสินค้ า
พื ้นเมืองจากร้ านค้ าต่างๆ ที่ถกู ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนันน
้ าท่านชม โรงงานแก้ วคิตะอิจิ โรงงาน
เป่ าแก้ วที่มชี ื่อเสียงที่สดุ ของฮอกไกโด และยังเป็ นหนึง่ ในงานศิลปหัตถกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้ วย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูอ่ ทุ ยานแห่งชาติเมืองโทยะ จากนันน
้ าท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสียงต้ อน

หน้ า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat หรือ tourtook

เที่ยง
บ่ าย

เย็น
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13.30 น.
16.00 น.
20.55 น.
23.15 น.

รับ ท่านตังแต่
้ ก้าวแรกทุกๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬกิ าที่ตงเด่
ั ้ นอยูห่ น้ าอาคารที่ถกู สร้ างขึ ้นนานนับ
ศตวรรษ คูก่ บั เมืองโอตารุ ท่านจะได้ ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื ้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลาย
ขนาด หรื อแม้ แต่ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ ้นเดียวในโลก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองใหญ่และสาคัญที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด เพื่อนาท่านสู่ ร้ านจาหน่าย
ขนมและช็อคโกแลตชื่อดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ ยโคอิบิโตะ คุ้กกี ้สไตล์ยโุ รปประเภทหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นช็อคโกแลตแซนด์วิชประกบด้ วย White Choc หรื อ Black Choc สอดไส้ ช็อคโกแลตนมตรงกลางจากนันน
้ าท่านสู่ ศาลเจ้ า
ฮอกไกโด ศาลเจ้ าศักดิ์สทิ ธิ์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นตัวเมืองซัปโปโรบนพื ้นที่กว่า 180,000 ตรม. ใกล้ กบั สวนมารูยามะ สร้ างขึ ้น
โดยจักรพรรดิเมจิใน ค.ศ.1869 เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้ แก่เทพเจ้ าที่สาคัญ 3 องค์ตามความเชื่อของชินโต จากนัน้
ให้ ทา่ นได้ อิสระช็อปปิ ง้ ที่ มิตซุยเอ้ าท์ เล้ ต ห้ างเอ้ าท์เล็ตในร่มตังอยู
้ ภ่ ายในอาคารปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึง่ ภายใน
จะเต็มไปด้ วยสินค้ ามากมายหลากหลายชนิด ทังสิ
้ นค้ าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อที่มชี ื่อ ทังจากต่
้
างประเทศและ
ของญี่ปนุ่ รวมไปถึงสินค้ าของที่ระลึกต่างๆ
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้ แก่ ปูทาราบะ ปูขน
และปูซกึ านิ (9)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Sapporo Tokyu Inn หรือเทียบเท่ า
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันที่ซัปโปโร
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (10)
ให้ ท่านได้ อิสระทังวั
้ น หรื อเลือกไปช็อปปิ ง้ ที่ยา่ น JR Station หรื อย่านทะนุกิโคจิซึ่งเป็ นย่านช็อปปิ ง้ ชื่อดังของเมืองซัป
โปโรซึ่งไม่อยู่ห่างไกลกันนักที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่มีร้านขายของทังที
้ ่ระลึกของ
ญี่ปนุ่ สินค้ าพื ้นเมืองและสินค้ าน่าซื ้อหาสไตล์ญี่ปนต่
ุ่ างๆ อีกมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า)
พัก Sapporo Tokyu Inn หรือเทียบเท่ า
ชมเมืองซัปโปโร – ห้ างเรระ เอ้ าท์ เล็ตมอล์ – ฮ่ องกง – กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (10)
หลังอาหารเช้ านาท่านชมความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้ วยน ้าพุ และ
ดอกไม้ นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากนันน
้ าท่านชม อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่ าหรือ
ทาเนียบอิฐแดงสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมนี ้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้ างของ
โดมแปดเหลีย่ มนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริ กา ใช้ อฐิ ในการก่อสร้ างประมาณ 2.5 ล้ านก้ อน ผู้ที่ออกแบบ
อาคารนี ้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และใช้ วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี ้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในญี่ปนุ่ และเป็ น
สัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ ทาให้ ต้องสร้ างขึ ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ได้ อนุรักษ์ ไว้ เป็ นสมบัติ
ทางวัฒนธรรม และใช้ สาหรับต้ อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปนุ่ ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณโทเก็น
ได สถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริกนั ตะวันตกสร้ างขึ ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัว่ โมงเสียงระฆังยังคงดัง
กังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองชิโตเสะ ให้ ทา่ นได้ ละลายเงินเยนที่ ห้ างเรระ
เอ้ าท์ เล็ตมอล์ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง และสิ ้นค้ าอื่นมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren ,
Casio , Coach , Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสูฮ่ ่องกง
เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 693
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊ อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 773
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat หรือ tourtook

01.10 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ

เดินทางวันที่ 09 – 15, 11 – 17, 16 – 22, 23 – 29 พฤษภาคม 2558
30 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน, 06 – 12 มิถุนายน 2558
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

37,900
37,900
37,900
35,900
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-

ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
โรงแรมที่พกั 5 คืนที่ญี่ปนตามที
ุ่
่ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกแด่ทา่ นตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-

ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท่านละ 1,350 บาทตลอดทริ ป)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมาทีต่ ้ องการใบกากับภาษี
และได้ ตอ่ รองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน

หมายเหตุ





มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
ทัวร์ ทกุ กรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 30 ท่านขึ ้นไป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่องของสายการบิน อุบตั เิ หตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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