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 HOKKAIDO SNOW TOMAMU 

5DAYS 4NIGHTS BY TG 

SPECIAL FLIGHT!! 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  
ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  

 

โทมำม ุ สนุกสดุเหว่ียงกบักิจกรรมหน้ำหนำวหลำกหลำยท่ี โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมำม ุ

โทยะ  ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ัง้อยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
เยีย่มชม ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั , 
นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่เขำอสู ุเพื่อชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 

โอตำร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร   ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของ อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ ทีรู่จ้กักนัในนาม
ท าเนียบอฐิแดง, สมัผสับรรยากาศ ตลำดปลำยำมเช้ำ, อิสระเตม็วนัในเมือง
ซปัโปโร เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีย่่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ 

ชิโตเสะ เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่เรร่ำ เอำทเ์ลต็ และอิออน มอลล ์
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2561 – 3 มกรำคม 2562 



P a g e  | 2 

 

HOKKAIDO SNOW TOMAMU 5DAYS 4NIGHTS BY TG SPECIAL FLIGHT 30DECEMBER 2018-3JANUARY 2019 

30 ธ.ค. 61         สนำมบินสวุรรณภมิู >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> โทมำโคมยั 

 

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

08.00 น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG680 
16.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  

หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองโทมำโคมยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 

 

 

31 ธ.ค. 61         โทมำโคมยั >> ทะเลสำบโทยะ >> นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ภเูขำไฟอสู ุ>> 
                          ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> 
                          ซปัโปโร 

 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ทะเลสำบโทยะ เพ่ือขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ำสู่ภเูขำไฟอูสุซงั (Usuzan 

Ropeway) ชมทิวทศัน์ภเูขำไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที่เกดิจากการสัน่สะเทอืนของ
เปลือกโลกในปีค.ศ.1943 (หรอืปีโชวะของญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรยีกภูเขาไฟโชวะ) 
ความรอ้นใต้พภิพไดด้นัพื้นดนิสูงขึน้มาเรื่อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูง
ถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ได้ในปัจจุบนั และยงัคงมพีลงังานความรอ้นอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาว
หมิะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขา
ไฟโชวะชินซงั ท่านจะได้พบกับ ฟำรม์หมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สมัผสัความน่ารกัและ
ฉลาดแสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนับ 100 ตวั ทีใ่กลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูยาก ในญี่ปุ่ นนี้จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกนัว่าหมสีนี ้าตาลนี้ถอืเป็นสตัว์เทพเจา้ของพวกเขา
อกีดว้ย  
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เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบราณทีเ่คยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และท าการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอรร์ิง่ จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตา
รุด้วยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิแสนโร
แมนติคของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผิวน ้ าของ คลองโอตำรุ คลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื้อ
สนิค้าพืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่กดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย จากนัน้
พาท่านเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ทีส่่งเสยีงดนตรตีอ้นรบั
ท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซือ้กล่องดนตรทีีท่่านชื่นชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่อง
ดนตรขีองคุณเองที่มเีพยีงชิ้นเดยีวในโลกกไ็ด้ นอกจากนี้ยงัมนีาฬิกาไอน ้าโบราณที่ตัง้
เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ์ ที่มอีายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ  ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลาง
ความเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุ่ น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่าง
จากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึ่งได้รบัค าแนะน าและพฒันาจากผู้เชี่ยวชาญ
ชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผ้าตามพื้นฐานการวางผงัเมอืง
ของอเมรกิา 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 4 ดำว 

 

01 ม.ค. 62        อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่ำนเอง 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านได้เดนิทางท่องเทีย่วและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้
อย่างเตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็นตกึที่สูงที่สุดใน
ซปัโปโร ตัง้อยู่ติดกบัสถานีรถไฟเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ทีร่ะดบัความสูง 
160 เมตร จงึมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ่ง
ที่ชัน้ 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี้ย ังมีจุดชมวิวกลำงคืนท่ีภูเขำโมอิวะ วิว
กลางคนืของที่นี่นัน้ติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานที่ที่ววิกลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น 
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ท่านสามารถขึน้ไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร ์หรอืหากต้องการท่องเที่ยว
เชงิประวตัศิาสตร ์กย็งัมหีมู่บ้ำนประวติัศำสตรฮ์อกไกโดใหท้่านไดเ้ขา้เยีย่มชม  
(ไม่มีรถบสับริกำร และไม่รวมค่ำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ) 

 กลำงวนั - ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรมื้อกลำงวนัและค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตำมอธัยำศยั 
ไม่ว่ำจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่ำน(เน้ือแกะย่ำง), รำเมง็, ของหวำน ฯลฯ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
 

02 ม.ค. 62       ซปัโปโร >> ตลำดเช้ำ >> ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >> โทมำมุ  
                         >> สนุกกบักิจกรรมหน้ำหนำวท่ีโฮชิโนะ รีสอรต์ โทมำมุ 

 
 
 
 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ตลำดปลำยำมเช้ำ พาท่านเดินเล่นสมัผสักับบรรยากาศของ

ตลาดปลาย่านใจกลางเมอืง แหล่งรวมรา้นขายอาหารทะเลสายพนัธุ์ต่างๆ ทัง้แบบสด 
และแบบแห้ง ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิด  ให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนัน้น าท่านชม 
อำคำรที ่ท ำกำรรฐับำล เก ่ำ  หรอืท าเน ียบอ ฐิแดง สรา้งขึน้ ในปีค .ศ .1888  
สถาปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปด
เหลีย่มน ามาจากรฐัแมสซาชูเสทท ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 
ลา้นก้อน ผูท้ีอ่อกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกทอ้งถิน่และใชว้สัดุภายในประเทศ อาคาร
นี้เคยเป็นอาคารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมา
ถูกไฟไหมท้ าใหต้้องสรา้งขึน้มาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัิ
ทางวฒันธรรมและใชส้ าหรบัต้อนรบับุคคลส าคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่ น  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมำมุ สกรีสีอรท์ระดบัหร ูที่มกีจิกรรมส าหรบัฤดู

หนาวมากมายใหท่้านไดเ้ขา้ร่วมและสมัผสักบัหมิะสขีาวบรสิุทธิไ์ดอ้ยา่งเตม็ที ่รวมไปถงึ
กจิกรรมในรม่อกีมากมาย คาเฟ่สุดชคิบรรยากาศด ีรา้นอาหารบรรยากาศอบอุ่น อาหาร
รสเลศิ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมของทางโฮชโินะ รสีอรต์ โทมามุ ดงัต่อไปนี้ 

 -สกีและสโนวบ์อรด์ ทีโ่ทมามุมลีานสกขีนาดใหญ่ เหมาะกบัคอรส์สกหีลากหลายระดบั
ให้ท่านได้เลอืกเล่น หรอืหากจะเริม่เรยีนการเล่นสก ีก็มเีจา้หน้าทีผู่้ช านาญคอยแนะน า
อยา่งละเอยีด 

 -สโนว์ โมบิล มหีลากหลายเส้นทางให้ท่านได้เลอืก ตัง้แต่ 3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10 
กโิลเมตร มทีัง้คอรส์ส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ 

 -บำนำน่ำ โบท๊ และสโนว ์รำฟต้ิง ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ท่านได้ลองนัง่บานาน่า 
โบ๊ท และเรอืยางล่องไปตามพืน้หมิะ สนุกไมแ่พก้ารล่องเรอืในน ้าทะเล  

 -สโนวช์ู ทวัร ์หากท่านอยากลองกจิกรรมเดนิป่าหมิะ ท่านสามารถเลอืกเขา้คอรส์เดนิ
ป่าหมิะ โดยสวมใส่รองเทา้ชนิดพเิศษทีใ่ชเ้ดนิบนพืน้หมิะโดยเฉพาะ  โดยในหนึ่งคอรส์
ใชเ้วลาเพยีง 45 นาทเีท่านัน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เสลท ใหท้่านไดส้นุกกบัการลื่นไถลกระดานหมิะบนเนินทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะสขีาว  
-ไอซ์ วิลเลจ ช่วงเยน็ให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นในหมู่บ้านน ้าแขง็ ภายในมี
สิ่งก่อสร้างหลากหลายที่ล้วนสร้างจากน ้ าแข็งทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่, บาร์, 
รา้นอาหาร, โบสถ์ ฯ ภายในหมู่บ้านมกีารประดบัไฟและแสงเทยีน เพิม่ความสวยงาม
ให้บรรยากาศโดยรอบดูอบอุ่นและโรแมนติคมากขึน้ นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมอื่นๆ อีก
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกสนุกสนาน 
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 **รำคำทวัรร์วมกิจกรรมสเลทและค่ำเข้ำชมหมู่บ้ำนไอซ ์วิลเลจ เท่ำนัน้** 
 **ไม่รวมค่ำกิจกรรมอ่ืนๆ ภำยในโฮชิโนะ รีสอรต์ โทมำม*ุ* 

**ปริมำณหิมะส ำหรบักิจกรรมต่ำงๆ ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ** 
ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองยูบำริ เพ่ือน ำท่ำนเข้ำสู่ ท่ีพักระดับ
เทียบเท่ำ 3 ดำว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พิเศษ !! ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟตข์าป ู
 
หลงัมื้ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธาตุท่ี
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกันว่าถ้าได้แช่น ้ าแร่แล้วจะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

03 ม.ค. 62       ยบูาริ >> อิออน มอลล ์>> เรร่า เอาท์เลต็ >> สนามบินชินชิโตเสะ >>  
                         สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้
ท่านได้เลอืกซื้ออาทเิช่นของใช้ในบ้าน, เครื่องแต่งตวั, ของเล่น, ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตและ
รา้นอาหาร 

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัต่อกบัสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายที่ RERA Outlet Park ที่
พร้อมใจกันลดราคาสินค้าอาทิเช่น Coach, BEAMS, Champion, Columbia, LEE, 
LEGO, The North Face, Samsonite, Franc Franc, Seiko, Urban Reserch, 
Triumph, GAP, Miki House, Hush Puppies ฯลฯ 
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 

18.00 น. เดินทำงกลบัสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG681 

23.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 30ธนัวำคม 2561 – 3มกรำคม 2562 

 
หมำยเหตุ 
 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง
ในแต่ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
3. หำกผู้เดินทำงมีกำรใช้ตัว๋เดินทำงภำยในประเทศจำกจงัหวดัท่ีพกัมำยงัสนำมบิน

สุวรรณภมิู กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทำงภำยในประเทศ เพ่ือเช็คสถำนะ
ของทวัรว่์ำออกเดินทำงได้หรือไม่ และตรวจเช็คน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศท่ีท่ำนใช้ เน่ืองจำกกำรก ำหนดน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบินระหว่ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบักำรก ำหนดของแต่
ละสำยกำรบิน ทัง้น้ีทำงบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 

4. หำกผู้เดินทำงปฏิเสธกำรรบับริกำรจำกทำงบริษัทขณะเดินทำง อำทิเช่นร้ำนอำหำร 
สถำนท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่ำบริกำรใน
ส่วนนัน้ให้ 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 58,900.- บำท 23,600.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 53,000.- บำท 21,300.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,300.- บำท 17,900.- บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่ำนละ 

9,900.- บำท 9,900.- บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำน ้ำหนักสมัภำระท่ีมำพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบิน 

             -สำยกำรบินไทย ได้น ้ำหนักสมัภำระ 30 กิโลกรมั/ท่ำน 
             -สำยกำรบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น ้ำหนักสมัภำระใบละ 23 กิโลกรมั ท่ำนละ 2 ใบ 
             -สำยกำรบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น ้ำหนักสมัภำระ 20 กิโลกรมั/ท่ำน และสมัภำระ       
              ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่ำนละ 2 ช้ินเท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ำติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สำยกำรบินพีช แอร ์ได้น ้ำหนักสมัภำระใบละ 20 กิโลกรมั ท่ำนละ 1 ใบ และสมัภำระ 
             ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่ำนละ 2 ช้ิน น ้ำหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่ำน 

3. ค่ำท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำรหรือระดบัเทียบเท่ำ กรณี
ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบำงโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทำงโรงแรมไม่สำมำรถจดัห้องพกัส ำหรบั 3 
ท่ำนให้ได้ จ ำเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่ำนเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร  
5. ค่ำใช้จ่ำยของมคัคุเทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำงใน

ต่ำงประเทศ 
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่ำนละไม่เกิน 

1,000,000.- บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทัง้น้ี
เป็นไปตำมเง่ือนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภำพระหว่ำง
กำรเดินทำง) 

*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 14 กนัยำยน 2561 และท่ำนต้องช ำระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมภำยหลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำร
จองทวัรแ์ล้ว 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำท ำ
ใบอนุญำตท่ีกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีมิได้คำดคิด เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรำยกำร 
4. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่ำประกนัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรทวัรแ์ละผู้เดินทำงต้องกำรท ำเพ่ิมเติม อำทิ  

              ภยัธรรมชำติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเท่ียวบินล่ำช้ำหรือทรพัยสิ์นสูญหำย เป็นต้น 
6. ค่ำน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร ์(ไม่ได้บริกำรน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร)์ 
7. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
8. ค่ำทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   
 

1. กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท  
2. กรณุำช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำร 
3. กรณีท ำกำรจองทวัรก่์อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำรหรือน้อยกว่ำ กรณุำช ำระค่ำทวัร์

เต็มจ ำนวน 
 
กำรยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 
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หมำยเหตุ 
 

1. ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษัทฯ จะ
ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด ทำงบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น / กำรน ำส่ิงของผิด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกูต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือบำงส่วน นอกจำกน้ีทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษัทสำมำรถคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์
ได้กต่็อเม่ือทำงสำยกำรบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่ำนัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินจนกว่ำจะได้รบักำรยืนยนัว่ำจะมีกำรรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
จำกสำยกำรบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์
อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประกำร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


