
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรมท่ีพกั 
B L D 

1 
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – โนโบริเบทสึ – บ่อน า้แร่นรก จโิกกดุานิ –  
ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง (ไม่รวมค่ากระเช้า) – ทะเลสาบโทยะ – แช่ออนเซ็น 

   
TOYA SUN PALACE 

RESORT&SPA 
  หรือเทียบเท่า 

2 
ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – 
พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน า้โบราณ – ถนนซาไกมาจ ิ– ซัปโปโร  

   
โรงแรมในซัปโปโร 
ตามที่ท่านเลือก 

3 
อสิระท่องเทีย่วหรือช้อปป้ิงในซัปโปโรตามอธัยาศัย   (ไม่มรีถบริการ) 
ตลาดปลานิโจ – ชอ้ปป้ิงยา่นทานูกิโคจิ – ยา่นซูซูกิโนะ 

   
โรงแรมในซัปโปโร 
ตามที่ท่านเลือก 

4 รถรับจากโรงแรม – เดนิทางสู่ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ    - 

 
 

ก ำหนดเดนิทำง : ตั้งแต่พฤศจิกายน 2565 – 20 มกราคม 2566 
ออกเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตวั ตั้งแต่ 4 ท่านข้ึนไป   

 

GROUP & GO JAPAN 

HOKKAIDO – LAKE TOYA 
4 DAYS 3 NIGHTS 

 
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
17,900.- 



 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – โนโบริเบทสึ – บ่อน ้าแร่นรก จิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง (ไม่รวม
กระเช้า) – ฟาร์มหมสีีน า้ตาลโชวะชินซัง (ไม่รวมค่าเข้า) – ทะเลสาบโทยะ – แช่ออนเซ็น 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน.....   (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน)  
00.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 (เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองท่ีเต็มไปดว้ยรีสอร์ท บ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

เกาะฮอกไกโด น าท่านชม บ่อน ้าแร่นรก จโิกคุดานิ หุบผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยงัไม่ดบั จึงก่อใหเ้กิดน ้าพุร้อนและ
บ่อโคลนเดือดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยู ่น าท่านเดินผา่นสะพานทางเดินเพ่ือไปยงับ่อตน้ก าเนิด
โดยสองขา้งสะพานจะมีน ้าพุร้อนไหลออกมาเป็นล าธาร และมีบ่อเลก็ใหญ่ใหเ้ห็นตลอดทางท่ีเดินไป 

 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย  
บ่าย น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุ

ติดต่อกนันานถึง 2 ปี ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีควนัลอยกรุ่นอยู ่ท่านสามารถนัง่กระเชา้ไฟฟ้าเพ่ือชมวิวแบบพาโนรามาของ
ทะเลสาบโทยะไดจ้ากมุมน้ีอีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่ากระเชา้ไฟฟ้า 1,500 เยน ไป-กลบั) 

 ท่านสามารถชม ฟาร์มหมสีีน ้าตาลโชวะชินซัง เป็นสถานท่ีเพาะพนัธ์ุหมีสีน ้าตาล นกัท่องเท่ียวสามารถเยี่ยมชมลูก
หมีสีน ้าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและมีหมีโตเต็มวยัท่ีไม่ดุร้ายโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารัก
น่าเอน็ดูทีเดียว (ราคาไม่รวมค่าฟาร์มหมี 850 เยน) 

  
 
 
 

 



 

 

น าท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบโทยะ  เป็น 1 ในทะเลสาบช่ือดงัของฮอกไกโดและเป็นทะเลสาบแห่งเดียวท่ี
น ้ าจะไม่มีน ้ าแข็งปกคลุมในช่วงฤดูหนาวและใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ข้ึนมามีรูปร่างมองดูคลา้ยรูปปลา 
ใหท่้านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศอยา่งเตม็ท่ี  

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  TOYA SUN PALACE RESORT&SPA  หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัจากนั้นเชิญท่านพกัผ่อนกบัการ “แช่น ้าแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” (Onsen) ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้าแร่

ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัที่สอง             ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี –  
                           นาฬิกาไอน า้โบราณ – ถนนซาไกมาจ ิ– ซัปโปโร  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางโดยรถตู้ส่วนตวัสู่ ซัปโปโร เป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด 
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือใหส้มกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอก
ไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนั
ยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีกเ็ป็นท่ีส าหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่
ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 
ชม โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตลย์ุโรปท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ท่ีมี
ช่ือเสียงของท่ีน่ีกลบัไปเป็นของฝาก 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีตึกรามบา้นช่องเป็นทรง
ตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท่ีไดท้ าการคา้กบัญ่ีปุ่นในสมยัก่อน 

  รับประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย  
บ่าย น าท่านไปสัมผสัความโรแมนติกของ คลองโอตารุ ได้รับค าขนานนามว่าเป็นจุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด ถือเป็น

สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุท่ีไดรั้บความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็นท่ีระลึก ชม พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สอง
ชั้นท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไมส้ร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติและท่ีน่ียงัมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลาย



 

 

แบบ ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก นอกจากน้ีดา้นหนา้พิพิธภณัฑย์งัมี นาฬิกาไอน ้าโบราณ 
สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกคือท่ีโอตารุและท่ีแคนาดา นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้ าประกอบกับมี
เสียงดนตรีดงัข้ึนทุก 15 นาที และใหท่้านไดเ้ดินเล่น ถนนซาไกมาจ ิตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิยงัเต็ม
ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต LeTAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอนั
เล่ืองช่ือต่าง ๆ มากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบั ซัปโปโร 
อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  โรงแรมในซัปโปโร ตามที่ท่านเลือกท้ายโปรแกรม   

วนัที่สาม อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงในซัปโปโรตามอธัยาศัย   (ไม่มรีถบริการ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 เชิญท่านอสิระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองหรือช้อปป้ิงในเมืองซัปโปโรตามอธัยาศัย (ไม่มรีถบริการ)  

มีสถานท่ีท่องเท่ียวแนะน าดงัน้ี   
ตลาดปลานิโจ ตลาดสดใจกลางซปัโปโร มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี เปรียบเสมือนห้องครัวของเมือง
ซัปโปโร นอกจากปลาแซลมอน ปู และหอยเชลล์ท่ีเป็นอาหารทะเลเด่นๆ ของฮอกไกโดแลว้ ยงัเต็มไปดว้ย
ผลผลิตทางการเกษตรอย่างผลไมแ้ละผกันานาชนิด มีร้านขายอาหารท่ีสามารถทานปลาสดๆ ไดต้รงนั้นเลย 
อาทิ ร้านซูชิเครัน แนะน าเมนู Kaisen Don ขา้วหน้าอาหารทะเลสด และซูชิแสนอร่อยท่ีรับประกนัว่าสดสุดๆ 
, ร้านโอกุมะ โชเท็น เมนูไคเซ็นดง้ , ร้านนิโจ คานิอิจิบะ มีปูหลากหลายสายพนัธ์ุ เป็นตน้ 
มิตซุย เอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั ทั้งแบนด์ต่างประเทศและ
แบนด์ดงัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ให้เลือกถึง 130 ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนดด์งัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 
แบรนดท่ี์เป็นแบรนดท่ี์เพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท่ี์เปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งสินคา้
ส าหรับบุรุษ สตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, 
Folio  Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

 JR TOWER ตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีรถไฟเจอาร์ซปัโปโร เป็นหา้งสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ 
ศูนยอ์าหาร และมีจุดชมวิวท่ีชั้น 38 เรียกว่า T38 Observation Deck ระดบัความสูง 160 เมตรสามารถมองเห็นวิว
มุมกวา้งของซปัโปโร  

https://matcha-jp.com/th/2952


 

 

 ย่านทานุกิโคจิ ช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคาความยาว 7 บล็อกถนน ตั้ งขวางในแนวตะวนัออก-
ตะวนัตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านคา้ ให้ท่าน
ไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจหรือเลือกเดินย่านซูซูกโินะ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหารและสถานบนัเทิงยามราตรี 
อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมในซัปโปโร ตามที่ท่านเลือกท้ายโปรแกรม   
 

วนัที่ส่ี  รถรับจากโรงแรม – ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ  – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  รถรอรับท่านจากโรงแรม เดินทางโดยรถตู้ส่วนตวัสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เพ่ือเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
00.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน......   (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 
00.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

********************** ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ********************** 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน 

เดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตวั ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป   

โรงแรมทีพ่กัในซัปโปโร 
คณะ 4 ท่าน 

ราคา/ท่าน 

คณะ 6 ท่าน 

ราคา/ท่าน 

คณะ 8 ท่าน 

ราคา/ท่าน 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

OMO3 SAPPORO SUSUKINO *** 23,900.- 19,900.- 17,900.- 5,500.- 

SAPPORO PRINCE HOTEL **** 24,900.- 20,900.- 18,900.- 6,500.- 

SAPPORO GRAND HOTEL ***** 25,900.- 21,900.- 20,900.- 7,500.- 
**หากเดนิทางตรงกบัวนัเสาร์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ์ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 1,000 บาท 
 
อตัรานีร้วม  
ค่ารถตูส่้วนตวั(Toyota Hiace) พร้อมคนขบัรถช านาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
โรงแรมตามระบุหรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
ค่าอาหารเยน็ 1 ม้ือ ณ โรงแรมท่ีพกัคืนแรก 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1.5 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม  
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าบตัรรถไฟ, ค่าอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ 
ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวก 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าญ่ีปุ่น (กรณีตอ้งยื่นวีซ่า)  
ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร) 
ข้อควรทราบ :  

 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
 บริการ Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย  มีคนขบัรถพูดภาษาญ่ีปุ่น พร้อมเคร่ืองแปลภาษาเท่านั้น  
 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถของ
ท่านและทีมฯ 
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยี่หอ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน 
 การใชร้ถในการรับส่งสนามบินและวนัท่ีท่องเท่ียว จะใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารเท่านั้น หากตอ้งการเดินทาง
นอกเหนือจากเสน้ทางดงักล่าวตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบก่อนการเดินทาง  

เง่ือนไขการเดนิทาง 
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยืนยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยืนยนัการส ารอง 



 

 

เง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ 
 อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัใหท้างบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองหอ้งพกัใหก้บัโรงแรมแลว้หากมีการ
เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท ารีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันดต์ามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 
วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่
อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 
กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง
เสริมให ้(Extra Bed) 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี
คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 


