
 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดการเดนิทำง: เดอืนธันวาคม 2560 
07-12 

ไฮไลท์ 
 สนุกสนำนกับกิจกรรมมำกมำย ณ ลำนสกี RUSUTSU SKI RESORT อำทิ สกี, สโนว์บอร์ด, สโนว์สเลด 
 เยือนดนิแดนซามูไร หมู่บ้านโบราณดาเตะ จไิดมูระ สัมผสับรรยากาศย้อนยุคสมยัเอโดะ 
 ชมสีสันความสวยงามจากการประดับประดาดวงไฟกว่าแสนดวงในเทศกาล White Illumination ซัปโปโร 
 สัมผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิของคลองโอตารุ ที่ถูกปกคลุมไปด้วยสีขาวของหิมะ  
 น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้ภูเขาไฟอุสึ  ชมววิทิวทัศน์ที่งดงามของทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะ 
 ชมความน่ารัก ฉลาด แสนรู้ของหมสีายพนัธ์ุสีน ้าตาล ณ ศูนย์อนุรักษพนัธ์ุหมีโชวะชินซัน 
 เยือนโรงงานช็อกโกแลต ที่ถูกตกแต่งบรรยากาศเสมอืนดั่งอยู่ในเทพนิยาย ณ SHIROI KOIBITO PARK 
 ชมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์นีโอบาร็อค อเมริกา ณ ท าเนียบรัฐบาลเก่า  
 บ าบัดสุขภาพกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น ้าแร่ออนเซ็น 

  
 อำหำรมือ้พเิศษ! บุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิดจำกทะเลฮอกไกโด 
 ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภาพ บรรเทาความเมื่อยล้า 

WONDERFUL HOKKAIDO 
RUSUTSU SKI RESORT 

เทศกาล White Illumination 37th  
6 DAYS  4 NIGHTS 

 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

45,900.- 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 4 ช้ัน 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการ
บินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 

วันที่สอง สนามบินชิโตเสะ – ดาเตะจิไดมูระ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – น่ังกระเช้าชมวิวอุสุซาน – แช่ออนเซ็น  
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อย (เวลาท่ีประเทศญี่ปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนดัหมายกรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีจ าลองวถิีชีวติของชาว
เอโดะเอาไว ้ภายในหมู่บา้นท่านจะไดย้อ้นยุคไปกบักิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมยัเอโดะ ดูหนงั ถนนท่ีมี
เหล่านินจาและผู ้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกันตลอด ท่านสามารถต่ืนตากับเหล่านักรบซามูไร ซ่ึง
เสมือนผู ้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง ชมสาธิตการพรางตวัอนัเลื่องช่ือ หรือเลือกถ่ายภาพความ
ประทบัใจกบัเหล่านินจาและซามูไรทั้งหลาย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ รับอากาศบริสุทธ์ิ ณ เมืองตากอากาศข้ึนช่ือแห่งเกาะฮอกไกโดน าท่านเดินทาง

ไปชม จิโกกุดานิ พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของธรรมชาติท่ีจิโกกดุานิหรือหุบผานรก ซ่ึงยงัคงมีควนัพวย
พุ่งจากน ้ าผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็นท่ีมาของหุบผานรก เดินทางสู่ โทยะ น าท่านสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึน้กระเช้า
ไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทศัน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือก
โลกในปี 1943 (หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี 
และเม่ือลาวาเยน็ลงจบัตวัแขง็ข้ึน กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดงัเห็นไดใ้นปัจจุบนั เดินทางสู่ สวนหมีโชวะชิน
ซัง เพ่ือชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน ้ าตาลนบั 100 ตวั ท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุและหาดูไดย้าก ในญี่ปุ่นน้ีจะพบ
เฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเช่ือกนัวา่หมีสีน ้ าตาลน่ีถือเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย ไดเ้วลา
อนัสมควร เดินทางสู่ RUSUTSU SKI RESORT     

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RUSUTSU SKI RESORT หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ์ี่ปุ่น หรือท่ีเรียกวา่ “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญี่ปุ่นมี

ความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วันที่สาม  Rusutsu Ski Resort – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร – โรงงานช็อค
โกแลตอิชิยะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระใหท่้านไดเ้ล่นสกีบนลานสกี Rusutsu Ski Resort เป็นสกีรีสอร์ทอีกแห่งหน่ึงของฮอกไกโด มีพ้ืนท่ีเล่นสกี
ขนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขา 3 ลูก เส้นทางสกีมีความหลากหลาย ภูมิทศัน์สวยงามอยู่ใกลก้บัทะเลสาบโทยะ (ไม่
รวมค่าขึน้กระเช้าและค่าอุปกรณ์) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดใน
เกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีตึกรามบา้นช่องเป็นทรงตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท่ีไดท้ าการคา้กบั



 

 

ญี่ปุ่นในสมยัก่อน สัมผสัความโรแมนติกของ คลองโอตารุ โดยในยามค ่าคืนคลองแห่งน้ีไดรั้บค าขนานนามวา่เป็น
จุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด ถือเป็นสัญลษัณ์ของเมืองโอตารุท่ีไดรั้บความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็นท่ีระลึก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ โรงเป่าแก้ว คิตาอิชิ ท่ีข้ึนช่ือของโอตารุ จดัโชว์แก้วในรูปแบบต่างๆให้ชม เช่น โคมไฟประดิษฐ์

หลากหลายรูปแบบ, แกว้ใส่น ้า, ตุ๊กตาตวัเลก็ ๆท่ีท าจากเน้ือแกว้ จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร
เก่าแก่สองชั้นท่ีภายนอกถกูสร้างข้ึนจากอฐิแดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไมส้ร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็น
มรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติและท่ีน่ียงัมีกล่องดนตรีมากมาย
หลากหลายแบบ ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก นอกจากน้ีดา้นหนา้พิพิธภณัฑย์งัมี นาฬิกา
ไอน ้าโบราณ (Stream Clock) สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกคือท่ีโอตารุและท่ีแคนาดา นาฬิกาน้ีจะ
พ่นไอน ้ าประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิง ถนนซาไกมาจิ 
และเลือกหาขนมแสนอร่อยทานท่ีถนนสายน้ี 

 น าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร น าชม โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปท่ี
ลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไม ้เชิญท่านชมกระบวนการขั้นตอนการผลิตช็อกโกแลตและเลือกซ้ือช็อกโกแลตแบบ
ต่างๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ีกลบัไปเป็นของฝาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า  

วันที่ส่ี  ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกท าเนียบรัฐบาลเก่า – Mitsui Outlet – เทศกาล White Illumination ณ สวนโอโดริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปสักการะขอพร ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด เปลี่ยนเพ่ือใหส้มกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะศาลเจา้ชินโตน้ี ท่ีคอยปก
ปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานนบัพนัปี แต่ก็เป็นท่ี
ส าหรับให้คนทอ้งถิ่นไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจ จากนั้น
เดินทางสู่ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตลนี์โอบาร็อค อเมริกา ท่ี
เลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ท่ีใชอ้ิฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น เป็นอิฐ
ท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า จากนั้นน าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ท่ีมีความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมือง
ซปัโปโรมาช้านาน จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงเดิมทีเป็นโรง
ฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดแต่ไดป้รับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 
จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่   
(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า) 

บ่าย เดินทางชอ้ปป้ิงท่ีร้าน มิตซุย เอาท์เล็ต ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยั แหล่งรวมพลของ สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่
โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมดว้ยสินคา้
ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเดก็ จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมี
ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ท่ีจุได ้ 650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถิ่นและ
สินคา้จากฟาร์มสดมาขายอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชมความสวยงามจากการประดบัประดาไฟของ เทศกาล White 



 

 

Illumination ณ สวนโอโดริ ท่ีทอดยาวผ่านใจกลางเมืองซปัโปโร โดยตน้ไมส้องขา้งทางและบริเวณโดยรอบจะ
ถูกประประดาไปดว้ยดวงไฟกวา่ 500,000 ดวง ในแบบเทศกาลคริสตม์าส เพ่ือเฉลิมฉลองตอ้นรับฤดูหนาวท่ีก าลงั
มาเยือน ใหท่้านไดส้ัมผสัอากาศหนาวๆ กบัหิมะสีขาว สะทอ้นแสงไฟสีสันสวยงาม  เป็นบรรยากาศท่ีสุดแสนโร
แมนติกและประทบัใจมิรู้ลืม (งานจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 24 พฤศจิกายน - 25 ธนัวาคม 2560) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง พร้อมปู 3 ชนิดของฮอกไกโด ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า  
 

วันทีห้่า  อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงย่านดังของเมืองซัปโปโร ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ)  

เชิญท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษ นัง่รถไฟท่องเท่ียวตามสถานท่ีเท่ียวท่ีข้ึนช่ือ (ไม่รวมค่าเดินทาง) ซ่ึงเรามีมา
แนะน าท่านกนั ดงัน้ี 
ชอ้ปป้ิงท่ี ทานุกิโคจิ ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคากินความยาว 7 บลอ็กถนน ตั้งขวางในแนว
ตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยู่กวา่ 200 ร้านคา้ ให้
ท่านไดช้อ้ปอย่างจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหารและสถานบนัเทิงยามราตรี  
JR TOWER แหล่งท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและร้านคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เช่น ร้าน BIG 
CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิคส์, ร้าน 100 เยน, ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้
แฟชัน่วยัรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอางค ์ shishedo, kose, kiss, HKII, Kanebo, 
Marjorica เป็นตน้ 

 (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า) 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า  

วันทีห่ก  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
10.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
********************** ขอบคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 

 
ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกต๋ัว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 



 

 

อัตราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 
 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 

พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่  
มเีตยีง 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มเีตยีง 

29 พฤศจกิายน – 04 ธันวาคม 2560 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 10,500.- 

07-12 ธันวาคม 2560 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 10,500.- 

13-18 ธันวาคม 2560 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 10,500.- 

14-19 ธันวาคม 2560 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 10,500.- 
 
อัตรานี้รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 4,000 เยนต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทาง 21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียื่นวซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่น่ังและช าระเงิน 
 ยืนยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่ น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อนิเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวยีดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักลา่ว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวซ่ีาได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวซ่ีา และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   



 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพัก 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอื่นๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


