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HOKKAIDO SNOW 6D4N  
 

 
 

  
 
 
 
 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด  
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 

 
โนโบริเบทสึ  เมอืงทีม่แีหล่งน ้ำพุรอ้นธรรมชำตทิีม่ชีื่อเสยีงของเกำะฮอกไกโด, หบุเขำจิโกกดุำนิ  

หรอืหุบผำนรก พบควำมมหศัจรรยแ์ละน่ำเกรงขำมของธรรมชำต ิซึง่ยงัคงมคีวนั
พวยพุ่งจำกน ้ำพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

โทยะ ทะเลสาบโทยะ ชมความงามอนัน่าทึง่ของเกาะกลางทะเลสาบทีเ่กดิจากการปะทุ
ของภเูขาไฟเมือ่กว่าหนึ่งหมื่นปีก่อน, ภเูขำไฟโชวะ นัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำสู่เขำอุส ึเพื่อ
ชมทวิทศัน์ ภเูขำไฟโชวะ (โชวะชนิซงั) ภเูขำไฟเกดิใหมจ่ำกกำรสัน่สะเทอืนของ
เปลอืกโลก, ชมควำมน่ำรกัของเหล่ำหมสีนี ้ำตำลที ่ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล 

รซุุทสึ สมัผสัประสบกำรณ์ใหม่ ให้ท่ำนได้ร่วมสนุกกบักำรทดลองขบัSNOW MOBIL 
โอตำร ุ เกบ็ภำพควำมประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ คลองโอตำร ุเอกลกัษณ์แห่ง

วถิชีวีติ 2 ฝัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อำยอำรยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงำมดว้ย
สถำปัตยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจำก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี, 
ดื่มด ่ำกบัควำมหวำนของ โรงงำนชอ็คโกแลตอิชิยะ ทีจ่ะท ำใหคุ้ณรูส้กึเหมอืนอยู่
ดนิแดนยโุรป  

ซปัโปโร   เดนิเล่นชมและชมิอำหำรทะเลสดๆ ที ่ตลำดปลำ , ชม อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำล
เก่ำ หรอืทีรู่จ้กักนัในนำมท ำเนียบอฐิแดง, ผ่ำนชม หอนำฬิกำโบรำณ, อสิระชอ้ป
ป้ิงที ่ซุซุกิโน่ ถนนทำนูกิและมิตซุย เอำทเ์ลท  

 

พเิศษ!! บฟุเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี  27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61 // 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61  
29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61 

วนัแรก            สนำมบินสุวรรณภมิู 

20.30น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย 
เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง และผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.45น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG670 
 

วนัท่ีสอง            สนำมบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> หบุเขำนรกจิโกกดุำนิ >> โทยะ >>  
                           นัง่กระเช้ำสู่เขำอสุซุงัเพ่ือชมภเูขำไฟโชวะชินซงั >> ฟำรม์หมี >> จดุชมวิวไซโร 

 
 
 
 
 
 
08.30น.  เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจ

คนเข้ำเมืองและขัน้ตอนศุลกำกรแแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมอืงที่
มีแหล่งน ้ ำพุร้อนธรรมชำติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของเกำะฮอกไกโด น ำท่ำนชมควำม
มหศัจรรยข์องธรรมชำติที่ จิโกกดุำนิ บ่อโคลนเดอืดที่ธรรมชำติได้สรำ้งสรรค์ขึ้น ซึ่งเกิด
จำกควำมรอ้นใต้พภิพเผำผลำญก ำมะถนัแลว้พวยพุ่งขึน้มำรวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่งขนำด
ใหญ่ ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่บรเิวณทะเลสำบโทยะ  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนสู่ ภเูขำไฟอสุซุงั เพื่อขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำ (Usuzan Ropeway) ชมทวิทศัน์ภเูขำไฟ 

โชวะ (โชวะชนิซงั) ภูเขำไฟที่เกดิจำกกำรสัน่สะเทอืนของเปลอืกโลกในปีค.ศ.1943 (หรอื
ปีโชวะของญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นที่มำของชื่อเรยีกภูเขำไฟโชวะ) ควำมรอ้นใต้พภิพได้ดนัพื้นดนิสูง
ขึน้มำเรื่อยๆ ตดิต่อกนันำนถงึ 2 ปี จนกลำยเป็นภเูขำสูงถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ไดใ้นปัจจบุนั 
และยงัคงมพีลงังำนควำมร้อนอยู่ แม้ว่ำในช่วงฤดูหนำวหิมะจะตกมำกแค่ไหน บนภูเขำ
ไฟโชวะชนิซงักลบัไมม่หีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขำไฟโชวะชนิซงั ท่ำนจะไดพ้บกบั 
ฟำรม์หมีโชวะชินซงั ใหท้่ำนไดส้มัผสัควำมน่ำรกัและฉลำดแสนรูข้องหมสีนี ้ำตำลนับ 100 
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ตวั ที่ใกล้สูญพนัธุ์และหำดูยำก ในญี่ปุ่ นนี้จะพบเฉพำะบนเกำะฮอกไกโดเท่ำนัน้ ชำวไอนุ
เชื่อกนัว่ำหมสีนี ้ำตำลนี้ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจำ้ของพวกเขำอกีดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนออกเดนิทำง
สู่ จดุชมวิวทะเลสำบโทยะท่ี Sairo View Point เป็นจุดชมววิทีส่ำมำรถชมทะเลสำบโทยะ
และเกำะนำคำจมิำ่ไดส้วยทีสุ่ด  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่ำนได้ผอ่นคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธำตท่ีุมีสรรพคณุในกำร
รกัษำโรคต่ำงๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้วจะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วย
ให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีสำม            โทยะ >> รซุุทสึ สกีรีสอรต์ >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี   
                           >> ซปัโปโร >> โรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ RUSUTSU SKI RESORT (รซุุทสึ สกี รีสอรท์) ให้ท่ำนสนุกสนำน 
เพลิดเพลินกบักิจกรรม SNOW MOBIL (ส ำหรบักจิกรรมอื่นๆ ภำยในลำนสก ีมไิดร้วม
รวมอยูใ่นค่ำทวัร ์หำกท่ำนสนใจเขำ้รว่มกจิกรรม ตอ้งช ำระค่ำบรกิำรต่ำงๆ เอง)  
** รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงสถำนทีส่ ำหรบักจิกรรมไดต้ำมควำมเหมำะสม ** 
จำกนัน้น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมืองโอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบรำณทีเ่คยเป็นเมอืงท่ำส ำคญัทำง
ตอนเหนือของประเทศญีปุ่่ น ในสมยัก่อนใชใ้นกำรขนถ่ำยสนิคำ้และท ำกำรประมง 
โดยเฉพำะปลำเฮอรร์ิง่ จนไดช้ื่อว่ำเป็น Wales of the North ชมควำมสวยงำมและโรแมน
ตคิของเมอืงโอตำรดุว้ยกำรสรรสรำ้งอย่ำงลงตวัในสไตลย์โุรป พำท่ำนเกบ็ภำพควำม
ประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่ำทีส่ะทอ้นบนผวิน ้ำของ คลองโอตำร ุคลอง
สำยวฒันธรรมระหว่ำงดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตก ผสมผสำนกนัไดอ้ย่ำงลงตวัและท่ำน
ยงัสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงจำกรำ้นคำ้ต่ำงๆ ทีถู่กดดัแปลงมำจำกโกดงัเมือ่สมยัก่อน
ไดอ้กีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย พำท่ำนเพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจำก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โดยมนีำฬิกำไอน ้ำโบรำณ
ตัง้เด่นอยู่หน้ำอำคำรที่ถูกสรำ้งขึ้นนำนนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตำรุ  ส่งเสยีงต้อนรบัท่ำน
ทุกๆ 15 นำท ีท่ำนจะไดช้มวธิกีำรผลติกล่องดนตรแีละเลอืกซือ้กล่องดนตรหีลำกหลำยแบบ
หลำกหลำยขนำด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก  
จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกำะฮอกไกโด ศูนยก์ลำงควำม
เจรญิอนัดบั 5 ของญีปุ่่ น  ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลำ้ยตำรำงหมำกรกุซึง่แตกต่ำงจำก
บรรดำหมูบ่ำ้นและเมอืงทัว่ไปในญีปุ่่ นซึง่ไดร้บัค ำแนะน ำและพฒันำจำกผูเ้ชีย่วชำญชำว
อเมรกินั ดงันัน้ ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผำ้ตำมพืน้ฐำนกำรวำงผงัเมอืงของ
อเมรกิำ  น ำท่ำนชมโรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ แหล่งผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ น 
ดว้ยรปูรำ่งของอำคำรโรงงำนทีต่กแต่งสไตลย์โุรป รวมถงึเหล่ำตุ๊กตำตวัน้อยทีค่อยสรำ้ง
สสีนัและเรยีกรอยยิม้จำกนักท่องเทีย่ว จงึท ำใหท้่ำนรูส้กึรำวกบัเดนิอยูใ่นดนิแดนแห่งเทพ
นิยำย ท่ำนสำมำรถเดนิชมและศกึษำประวตัคิวำมเป็นมำของโรงงำนและอุปกรณ์กำรผลติ
ยคุแรกเริม่แบบจ ำลองของโรงงำน พรอ้มทัง้เลอืกชมิและเลอืกซือ้ชอ็คโกแลตแบบต่ำงๆ ได้
ตำมอธัยำศยั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
พิเศษ!! บฟุเฟ่ตข์ำปยูกัษ์ 3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เครื่องเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี            ซปัโปโร >> ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >> ผ่ำนชมหอนำฬิกำ >> มิตซุย เอำทเ์ลต็ ปำรค์ >>     
                      ตลำดปลำ >> ช้อปป้ิงถนนทำนูกิและซุซุกิโน่ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนชม อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ หรอืท ำเนียบอฐิแดง สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1888  
สถำปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ำรสรำ้งของโดมแปดเหลีย่ม
น ำมำจำกรฐัแมสซำชเูสทท ์สหรฐัอเมรกิำ ใชอ้ฐิในกำรก่อสรำ้งประมำณ 2.5 ลำ้นกอ้น ผูท้ี่
ออกแบบอำคำรนี้เป็นสถำปนิกทอ้งถิน่และใชว้สัดุภำยในประเทศ อำคำรนี้เคยเป็นอำคำรที่
ใหญ่และสงูทีสุ่ดในญีปุ่่ น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับำลเมจ ิต่อมำถูกไฟไหมท้ ำใหต้อ้งสรำ้ง
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ขึน้มำใหม ่ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิำงวฒันธรรมและใชส้ ำหรบั
ตอ้นรบับุคคลส ำคญัทำงกำรเมอืงของรฐับำลญีปุ่่ น และผ่ำนชม หอนำฬิกำโบรำณ 
สถำปัตยกรรมสไตลอ์เมรกินัตะวนัตก สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1878 โดยมหำวทิยำลยัฮอกไกโด 
ทุกชัว่โมงเสยีงระฆงัยงัคงดงักงัวำนบ่งบอกควำมมชีวีติชวีำของชำวฮอกไกโด จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู่ มิตซุย เอำทเ์ลท็ แหล่งชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่ในฮอกไกโด ทีแ่บ่งออกเป็น 2 ตกึ 
คอืตกึเมเป้ิลและตกึโคลฟเวอร ์ทีร่วบรวมของแบรนดเ์นมชัน้น ำ รำคำพเิศษ ใหท้่ำนได้
เพลดิเพลนิกบักำรเลอืกซือ้สนิคำ้ ชื่อดงัมำกมำย อำท ิNike, Gaps, Adidas, MK, Elle, 
Prada, G2000 เป็นตน้ และสนิคำ้ดรีำคำพเิศษ อื่นๆ อำท ิเครือ่งส ำอำง, เสือ้ผำ้, กระเป๋ำ, 
รองเทำ้ เป็นต้น  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย                 น ำท่ำนเลอืกชมสนิคำ้สดจำกทะเลที ่ตลำดปลำ พลำดไมไ่ดก้บัปยูกัษ์ฮอกไกโดหรอืจะลอง

เมนูซชู ิซำชมิจิำกรำ้นคำ้ต่ำงๆ หรอืจะเป็นหอยเชลลแ์ละหอยเม่นย่ำงรอ้นๆ ใหท้่ำนไดล้ิม้
ลองตำมอธัยำศยั จำกนัน้อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงกนัต่อที ่ถนนทำนูกิและซูซูกิโน่ ยำ่นชอ้ปป้ิง
ทีร่วบรวมรำ้นคำ้ต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 200 รำ้นคำ้เอำไวท้ีน่ี่ทีเ่ดยีว ไมว่่ำจะเป็นรำ้นขำย
เครือ่งส ำอำงค ์รำ้นสนิคำ้แบรนดเ์นมมอืสอง รำ้นขำยเสือ้ผำ้ กระเป๋ำและรองเทำ้ 
รำ้นอำหำรและรำ้นกนิดื่มอกีมำกมำยทีเ่ปิดบรกิำรตัง้แต่ช่วงสำยของวนัไปจนถงึเวลำ
กลำงคนื เพรำะย่ำนซซูกูโิน่นัน้เป็นแหล่งท่องเทีย่วส ำหรบันกัท่องรำตร ี 

ค ำ่                     อิสระอำหำรค ำ่ ให้ท่ำนเลือกอ่ิมอร่อยได้ตำมอธัยำศยั  
             น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ          ซปัโปโร - อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเองในเมืองซปัโปโร 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 อสิระเตม็วนัใหท้่ำนไดเ้ดนิทำงท่องเทีย่วและสมัผสับรรยำกำศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงไดอ้ยำ่ง

เตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จำกมมุสงูทีอ่ำคำร JR TOWER (เจอำรท์ำวเวอร)์ เป็นตกึทีส่งู
ทีสุ่ดในเมอืงซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถำนีเจอำรซ์ปัโปโร เป็นทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้ โรงแรม โรง
ภำพยนตรแ์ละศูนยอ์ำหำร โดยมจีดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ ัน้38 เรยีกว่ำ T38 (Tower Three Eight) 
ทีร่ะดบัควำมสงู 160เมตร จงึมองเหน็ทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วำ้งไกลสวยงำมทัง้
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กลำงวนัและกลำงคนื โดยเฉพำะยำมค ่ำคนืจะมองเหน็ซปัโปโรทวีทีำวเวอรต์ัง้อยูก่ลำงสวน
โอโดร ิโดยมแีสงไฟจำกกลุ่มตกึยำ่นซูซกูโินะ ส่องสว่ำงทีจ่ดุกลำงเมอืง บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ 
ESTA ซึง่ทีช่ ัน้10 เป็นศูนยร์วมรำ้นรำเมน ซึง่มอียู่ประมำณ 10 รำ้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พ้
ตรอกรำเมนในยำ่นซูซกูโิน่ (ไมร่วมตัว๋ขึน้จดุชมววิ) 

เท่ียง - ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรมื้อกลำงวนัและค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหก          ซปัโปโร – สนำมบินชินชิโตเสะ – สนำมบินสุวรรณภมิู 

เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  หลงัรบัประทำนอำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ 
10.30 น. เหิรฟ้ำเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพมหำนคร เท่ียวบิน TG671 
15.30 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี  27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61 // 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61  

29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจ านวน
ดงักล่าว ทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ 
หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์
ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเทยีบเทำ่  
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร 
4. คำ่ใชจ้่ำยของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. คำ่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทำ่นละ 1,000,000.- บำท  

  ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
** เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำย ุ75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ 
เพียงคร่ึงเดียว ** 

6. คำ่ภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17 สิงหำคม 2560  และทำ่นตอ้งช ำระเพิม่เตมิ ในกรณีที ่
ทำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่  

 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครือ่งบิน รำคำไมร่วมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 59,900 30,900 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 53,900 27,900 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 45,000 23,300 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900 9,900 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและคำ่แจง้เขำ้-แจง้ออก ส ำหรบัทำ่น 

ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว 
2. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำท ิคำ่อำหำร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด  
4. คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน: กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท 
และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง 21 วนั 

 
กำรยกเลิก: กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร  

มิฉะนัน้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำทัง้หมด 
 

หมายเหต ุ:  1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
สภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะค านึงถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอก
ประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ  ซึง่
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางสว่น  นอกจากนี้  ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของ
เงนิสกลุเยน 

 2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์ไดก้็
ต่อเมือ่ทางสายการบนิ และ โรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

 

บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


