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SNOW FESTIVAL 

6D 4N BY XJ 
 
ซปัโปโร   SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครัง้ที ่70 เป็นหนึ่งในเทศกาล

ฤดูหนาวที่ ให ญ่ที่ สุ ดของญี่ ปุ่ น  โดยจัดขึ้น เพียงปีละครัง้ เท่ านั ้น , ชม
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามของ อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า ที่รูจ้กักนัในนาม
ท าเนียบอฐิแดง, สมัผสับรรยากาศ ตลาดปลายามเช้า, ช้อปป้ิงแบรนด์ดงัใน
ราคาสบายกระเป๋าที่ มิตซุย เอาท์เลท็ และช้อปป้ิงกนัต่อที่ย่านทานูกิและ 
ย่านซูซูกิโน่, อสิระเตม็วนักบัการท่องเทีย่วในซปัโปโร  

ทะเลสาบชิคอ็ทสึ เพลดิเพลนิกบัเทศกาลน ้าแขง็ SHIKOTSU ICE FESTIVAL ภายในเทศกาลจะ
มกีารแกะสลกัน ้าแขง็เป็นศาลเจา้ ถ ้า พพิธิภณัฑป์ลาขนาดยอ่ม ฯ 

ทะเลสาบโทยะ ชมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวส าคัญ
ของฮอกไกโด, นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภเูขาอูสุ(Usuzan Ropeway) เพื่อชมทวิทศัน์ 
ภเูขาไฟโชวะ ภูเขาไฟทีเ่กดิจากการเคลื่อนไหวของเปลอืกโลก, ศนูยอ์นุรกัษ์
หมีสีน ้าตาล ชมความน่ารกัและแสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนับรอ้ยตวั ซึ่งหาชมได้
ยากในปัจจบุนั 

สกีรีสอรท์ ให้ท่านสนุกไปกบัการเล่นกระดานเล่ือนหิมะ หรอืเลอืกสนุกกบักจิกรรมหน้า
หนาวของทางสกรีสีอรต์ 
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โอตาร ุ เก็บภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ คลองโอตารุ เอกลกัษณ์
แห่งวีถีชีวิต  2 ฝั ่งคลองที่ย ังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่ นผสมตะวันตก, 
เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี, ชม เทศกาลประดบั
แสงเทียนริมคลองโอตารุ ในยามค ่าคนื แสงเทยีนในโคมที่อาบไล้ไปทัว่พื้น
หมิะ ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิ   

 

     อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนิดช่ือดงั 

      ของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 

 
 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 10-15 กมุภาพนัธ ์2562 
 

วนัท่ี 10 ก.พ. 2562         กรงุเทพฯ >> สนามบินชินชิโตเสะ 

23.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง 
และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

 

วนัท่ี 11 ก.พ. 2562         สนามบินชินชิโตเสะ >> ซปัโปโร >> เทศกาลหิมะซปัโปโรครัง้ท่ี 70 >>  
                                       ย่านช้อปป้ิงทานูกิและย่านซูซูกิโนะ 

02.20 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ์
เท่ียวบินท่ี XJ620 มีบริการอาหารร้อนและน ้าด่ืมบนเครื่องบิน  
(อาหารและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 

10.50 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  หลงัจากผา่นพิธี
การการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรแล้ว  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโป
โร ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของประเทศญีปุ่่ น แผนผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ย
ตารางหมากรกุ ซึง่แตกต่างจากหมูบ่า้นและเมอืงทัว่ไปในญีปุ่่ น เนื่องจากไดร้บัค าแนะน า
และการพฒันาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มตาม
พืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิเล่นที่ สวนสาธารณะโอโดริ เพลดิเพลนิและตระการตากบัความสวยงาม

ของ เทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival ครัง้ท่ี  70 ที่เนรมิตสวนสาธารณะใจ
กลางเมอืงให้เป็นลานแสดงโชว์ผลงานศิลปะต่างๆ ที่รงัสรรค์ขึ้นโดยศิลปินจากทัง้ใน
ประเทศญี่ปุ่ นและจากต่างประเทศ รวมไปถงึจากประเทศไทยดว้ย โดยผลงานและรา้น
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รวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมากมาย ทอดตวัยาวไปตามถนน
ใจกลางเมอืง จากด้านตะวนัออกไปจรดฝัง่ตะวนัตก และให้ท่านชื่นชมและร่วมเป็น
ก าลงัใจให้กบัทมีช่างแกะสลกัจากประเทศไทยที่เคยได้รบัรางวลัชนะเลศิจากการเข้า
แขง่ขนัการแกะสลกัหมิะ   จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เป็น
ย่านทีร่วบรวมรา้นคา้ต่างๆ กว่า 200 รา้นคา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายไม่
ว่าจะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสนิค้าหรอืสนิค้าแฮนด์เมด ไปจนถงึขนมของ
ฝากมากมายและย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ทัง้รา้นส าหรบัครอบครวั
หรอืรา้นกนิดื่มแบบคนญีปุ่่ น และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูาราบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เครื่องเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ี 12 ก.พ. 2562         ซปัโปโร >> ตลาดปลา >> เทศกาลน ้าแขง็ชิคอ็ทสึ >> โทยะ >>  
                                       นัง่กระเช้าขึ้นสู่ภเูขาไฟอสู ุ >> ฟารม์หมี                                        

 
 
 
 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ตลาดปลายามเช้า พาท่านเดินเล่นสมัผสักับบรรยากาศของ
ตลาดปลาย่านใจกลางเมอืง แหล่งรวมรา้นขายอาหารทะเลสายพนัธุ์ต่างๆ ทัง้แบบสด 
และแบบแห้ง ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิด ให้ท่านได้เลอืกซื้อ จากนัน้ออกเดินทางสู่ 
ทะเลสาบชิคอ็ทสึ เพื่อน าท่านเขา้ชม เทศกาลน ้าแขง็ Shikotsu Ice Festival ภายใน
บริเวณเทศกาล ท่านจะได้พบกับการแกะสลักน ้ าแข็งเป็นซุ้มต่างๆ มีทัง้ศาลเจ้า 
พพิธิภณัฑป์ลาขนาดย่อมทีผู่จ้ดังานน าปลาทีห่าไดจ้ากบรเิวณนี้มาโชว ์จ าลองอุโมงคถ์ ้า
ที่มนี ้าแขง็ห้อยย้อยพร้อมประดบัไฟระยบิระยบั ให้ความรูส้กึเหมอืนอยู่ในอาณาจกัร
น ้าแขง็ จากนัน้เดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ซึง่อยูภ่ายในอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส ึ- โทยะ 
ทะเลสาบแห่งนี้เกดิขึน้จากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อในอดตีกาล ท าใหพ้ืน้ดนิยุบตวัจน
ก่อให้เกดิทะเลสาบในปัจจุบนั โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต ่าโดยมปีากปล่องภูเขา
ไฟบางแห่งทีย่งัคงคุกรุ่นอยู่ โดยสงัเกตุไดจ้ากไอรอ้นทีพุ่่งออกมาเป็นควนัขาวใหไ้ดเ้หน็
กนั ดงันัน้ ที่นี่จงึเป็นแหล่งที่อาบน ้าแร่แช่ออนเซ็นชัน้เยี่ยมส าหรบันักท่องเที่ยว และ
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ทะเลสาบแห่งนี้ยงัเคยถูกใช้ในการจดัประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรอืG8 เมื่อปี
ค.ศ.2008  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอูสุ เพื่อชมทวิทศัน์ ภเูขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิด

จากความรอ้นใต้เปลอืกโลกในปีค.ศ.1943 (หรอืปีโชวะของญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ
เรยีกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิภพได้ดนัให้พื้นดนิบรเิวณนัน้สูงขึ้นมาเรื่อยๆ จน
กลายเป็นภูเขาทีม่คีวามสูงถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ได้ในปัจจุบนั จากนัน้พาท่านชมความ
น่ารกัและความฉลาดแสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนับรอ้ยตวัที ่สวนหมีโชวะชินซงั ทีใ่กลสู้ญ
พนัธุแ์ละหาดูได้ยาก โดยในประเทศญี่ปุ่ นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาว
ไอนุ (ชนเผ่าพืน้เมอืงบนเกาะฮอกไกโด) เชื่อกนัว่าหมสีนี ้าตาลนี้ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของ
พวกเขาอกีดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารค ่า อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ ท่ีอุดมไป
ด้วยแร่ธาตท่ีุมีสรรพคณุในการรกัษาโรคต่างๆ จึงเช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว  
จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ี 13 ก.พ. 2562         โทยะ >> ซปัโปโร >> ลานสกีไดนาสต้ี >> มิตซุย เอาทเ์ลท็ >>  
                                       โอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> คลองโอตาร ุ(ชมงานเทศกาล  
                                       ประดบัแสงเทียน) 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ ไดนาสต้ี สกีรีสอรต์  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกบักิจกรรม 
สเลท(กระดานเลื่อนหมิะ) หากท่านต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นๆ ของทางสกี รสีอรท์ 
อาทิ สกี, สโนว์ ราฟติ้ง ฯ ท่านต้องช าระค่ากิจกรรมเอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร ์
(รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ล่นกระดานเลื่อนหมิะ ไดต้ามความเหมาะสม) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มิตซุย เอาทเ์ลท็ 

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ภายในมิตซุย เอาทเ์ลท็ 
อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมที่หลากหลาย พรอ้มใจกนัลดราคา อาท ิเช่น 
Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc 
Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph, Versace, Diesel, Anna Sui, 
Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, Callaway, Tempur, Lego, Reebok, 
Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ  และบริเวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมี
ซุปเปอรม์ารเ์กต็เลก็ๆ ที่ขายผลติภณัฑส์นิคา้ต่างๆ ทีม่าจากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของ
สด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทัง่ขนมของฝากต่างๆ  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุ
เมอืงท่าทีส่ าคญัทางฝัง่ตะวนัตกของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงทีม่คีวามเป็นตะวนัตกผสม
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อยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะด้วยสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ หรอืจะเป็นเสาไฟที่ใช้
ตะเกียงแก๊ส ท าให้บรรยากาศในเมืองมีความโรแมนติค พาท่านเพลิดเพลินไปกับ
เสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ทีส่่งเสยีงดนตรตีอ้นรบัท่าน ภายในอาคารท่าน
จะได้ชมวิวัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบ และ
สามารถเลอืกซือ้กล่องดนตรทีีท่่านชื่นชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่องดนตรขีองคุณเองทีม่ ี
เพียงชิ้นเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยงัมนีาฬิกาไอน ้าโบราณที่ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคาร
พพิธิภณัฑ ์ทีม่อีายุการใชง้านนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ จากนัน้น าท่านเกบ็ภาพ
ความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าทีส่ะทอ้นบนผวิน ้าของ คลองโอตา
รุ และชมความสวยงามของ เทศกาลประดับแสงเทียน หรือ Otaru Snow Light 
Path ยามท้องฟ้าเปลี่ยนส ีความมดืเข้าคลอบคลุมท้องฟ้า จะมกีารจุดเทยีนโคมไฟใน
คลอง ส่วนบรเิวณรมิคลองและทัว่บรเิวณจะถูกประดบัประดาไปดว้ยโคมไฟหมิะและรปู
ปัน้น่ารกัจ านวนมาก โดยแสงเทยีนในโคมหมิะอาบไลไ้ปทัว่พืน้หมิะ ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพ
บรรยากาศทีส่วยงาม ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัเขา้สู่ เมืองซปัโปโร  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ี 14 ก.พ. 2562         อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง  

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระเตม็วนัใหท้่านได้เดนิทางท่องเทีย่วและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้
อย่างเตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็นตกึที่สูงที่สุดใน
ซปัโปโร ตัง้อยู่ติดกบัสถานีรถไฟเจอาร ์ซปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ทีร่ะดบัความสูง 
160 เมตร จงึมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิส่องสว่างที่
จดุกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่
ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในยา่นซูซูกโิน่ นอกจากนี้ยงัมจีดุ
ชมวิวกลางคืนท่ีภเูขาโมอิวะ ววิกลางคนืของที่นี่นัน้ติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานที่ที่ววิ
กลางคนืสวยทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น ท่านสามารถขึน้ไปบนยอดเขาดว้ยกระเชา้และเคเบิล้ 
คาร ์หรอืหากต้องการท่องเที่ยวเชงิประวตัศิาสตร ์ก็ยงัมหีมู่บ้านประวตัศิาสตรใ์ห้ท่าน
ไดเ้ขา้เยีย่มชม (ไมม่รีถบสับรกิาร และไมร่วมค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ) 

 กลางวนั - ค า่  อิสระรบัประทานอาหารมื้อกลางวนัและค า่ ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่าน(เน้ือแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
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วนัท่ี 15 ก.พ. 2562         ซปัโปโร >> อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า >>  สนามบินชินชิโตเสะ >>  
                                      สนามบินดอนเมือง                    

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า หรอืท าเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888 
สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของเมอืงซัปโปโร ใช้อิฐในการก่อสร้าง
ประมาณ 2.5 ล้านก้อน อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่ น  และเป็น
สญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิปัจจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรม และใชส้ าหรบั
ต้อนรับบุคคลส าคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่ น  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่
สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือท าการเชค็อิน 

12.05 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย 
เอก็ซเ์ท่ียวบินท่ี XJ621 มีบริการอาหารร้อนและน ้าด่ืมบนเคร่ืองบิน  

                      (อาหารและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  
18.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 10-15 กมุภำพนัธ์ 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขบั  ท่ำนละ 1,000 บำท 
โดยเรียกเก็บพร้อมกบัค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 
หมำยเหตุ 
 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จ ำนวนดงักล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลง

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 39,900.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่ำนละ 

9,900.- 
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รำคำ 
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 

5. ไม่มีรำคำส ำหรบัเดก็ 
 

 
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  
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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 21 สิงหำคม 2561 และท่ำนต้องช ำระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมภำยหลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำร
จองทวัรแ์ล้ว 

 
 
 
 
 

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
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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. เน่ืองจำกตัว๋เครื่องบินเป็นรำคำแบบโปรโมชัน่ เม่ือช ำระค่ำทวัรแ์ล้ว ไม่สำมำรถเล่ือน
วนัเดินทำง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี 

5. กรณีท ำกำรตดักรุป๊สำยกำรบินไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ์  ไม่สำมำรถคืนเงินมดัจ ำได้ใน
ทุกกรณีและหำกยกเลิกก่อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำรหรือน้อยกว่ำ ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำตัว๋และค่ำทวัรท์ุกกรณี 

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 
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4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประกำร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


