
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ก ำหนดกำรเดนิทำง :  7 - 11 พฤษภำคม 2560 

WONDERFUL JAPAN 

 HOKKAIDO SAKURA  
5 DAYS 3 NIGHTS 

ไฮไลท์ 

- น่ังกระเช้ำไฟฟ้ำสู่เขำอสึุ  เพือ่ขึน้ขมทวิทศัน์ภูเขำไฟโชวะและทะเลสำบโทยะ 

- สัมผสัควำมงำมของ “อโุมงค์ซำกรุะ” ทีท่อดยำวไปตำมถนนกว่ำ  2,000 ต้น 

- เกบ็ภำพควำมประทบัใจกบัคลองโอตำรุ ทีไ่ด้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็นจุดโรแมนติกทีสุ่ดในฮอกไกโด 

- โรงงำนช็อกโกแลต ชมสวนดอกไม้สไตล์ยุโรป พร้อมเลอืกซ้ือช็อกโกแลตแสนอร่อย 

- สักกำระ ศำลเจ้ำฮอกไกโด ในบรรยำกำศทีอ่บอวลไปด้วยดอกซำกรุะ 

- พเิศษกบับุฟเฟต์ป้ิงย่ำง พร้อมปู 3 ชนิด ของฮอกไกโด 

- ผ่อนคลำยกบักำรแช่ออนเซ็น เพือ่สุขภำพ  

รำคำเร่ิมต้น 

บำท/ท่ำน 
45,900.- 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

23.45 น. ออกเดนิทางสู่  ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 

วนัที่สอง  สนามบินชิโตเสะ – ฮอกไกโด – หมู่บ้านชนพืน้เมอืงไอนุ – ทะเลสาบโทยะ – น่ังกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ –   
                            โนโบริเบ็ทสึ – อุโมงค์ซากรุะ – จโิกคุดานิ –  แช่ออนเซ็น 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลานาฬิกาของท่านใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือ
ความสะดวกในการนดัหมาย) น าท่านเดินทางสู่ เมอืงชิราโออ ิ  เพ่ือเดินทางสู่ หมู่บ้านชนพืน้เมอืงไอนุ ซ่ึงเป็น
เสมือนพิพิธภณัฑท่ี์บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาวิถีชีวิตวฒันธรรมของชาวไอนุโบราณเอาไวอ้ยา่งครบถว้น 
ดา้นหนา้ทางเขา้จะมีรูปป้ันเทพเจา้ประจ าเผา่ขนาดใหญ่ยืนโดดเด่นเป็นสง่าคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว และมีร้าน
ขายของท่ีระลึกท่ีมีงานฝีมือต่างๆ ทั้งงานแกะสลกัไม ้งานจกัสานท่ีเนน้ความปราณีต ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือ
กนัและมีการบรรยายและการแสดงวิถีชีวิตของชนเผา่แบบดั้งเดิม เช่น การท าพิธีเซ่นไหวเ้ทพเจา้ การร้องเพลง
กล่อมเดก็ การเตน้ระบ าในงานร่ืนเริง การเล่นเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองท่ีสามารถเลียนแบบเสียงสัตวต่์างๆ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ 1 ในทะเลสาบช่ือดงัของฮอกไกโด  จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ ท่ี

ระเบิดมาแลว้ถึง 4 คร้ังในรอบ 100 ปี ใหท่้านไดช่ื้นชมวิวทิวทศันข์องภูเขาและตน้ไมใ้นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ พร้อม
ชมภูเขาไฟโชวะหรือโชวะซินซนั ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิด
ปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีควนัลอยกรุ่นอยู ่  น าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ทสึ เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยรี
สอร์ท สถานตากอากาศ มีบ่อน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด น าท่านผา่นชม อุโมงค์ซากรุะ ท่ีบาน
สะพร่ังจนทัว่ทั้งถนนความยาวกวา่ 8 กิโลเมตร ซ่ึงในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้น ตลอดสองขา้งทางของถนน จะ
เตม็ไปดว้ยตน้ซากรุะกวา่ 2,000ตน้ (การบานของซากรุะข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) จากนั้นน าท่านสู่  จโิกคุดานิ ซ่ึง
มีความหมายวา่ หุบผานรก หุบผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยงัไม่ดบั จึงก่อใหเ้กิดน ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอนัเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยู ่น าท่านเดินผา่นสะพานทางเดินเพ่ือไปยงับ่อตน้ก าเนิดโดยสองขา้งสะพาน
จะมีน ้าพุร้อนไหลออกมาเป็นล าธาร และมีบ่อเลก็ใหญ่ใหเ้ห็นตลอดทางท่ีเดินไป 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษกบัขาปูยกัษ์  
 หลงัอาหารเชิญท่านผอ่นคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกวา่ “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่น

มีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัที่สาม โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี  – ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต อชิิยะ  – ทานุกโิคจิ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีตึกรามบา้นช่องเป็นทรง



 

 

ตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท่ีไดท้ าการคา้กบัญ่ีปุ่นในสมยัก่อน  น าท่านไปสมัผสัความ
โรแมนติกของ คลองโอตารุ โดยในยามค ่าคืนคลองแห่งน้ีไดรั้บค าขนานนามวา่เป็นจุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด ถือ
เป็นสญัลษัณ์ของเมืองโอตารุท่ีไดรั้บความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์กล่อง
ดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ท่ีภายนอกถกูสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไมส้ร้างข้ึนในปี 1910 
ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ และท่ีน่ียงัมี
กล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร น าท่านชม โรงงานช็อกโกแลต อชิิยะ ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์

ยโุรปท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไม ้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอก
ไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ี กลบัไปเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ทานุกโิคจ ิชอ้ปป้ิง
อาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคากินความยาว 7 บลอ็ค ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี 
Subway Odori และ Susukino มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 ร้านคา้ ใหท่้านไดช้อ้ปอยา่งจุใจ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
 พเิศษ!! บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างพร้อม ขาปูยกัษ์ 3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที่ส่ี  ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยาม่า  – สวนสาธารณะโอโดริ – ท าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – JR TOWER 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านชมดอกซากรุะ และ ขอพรเพ่ือเป็นสิริมงคล ท่ี ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ ศาลเจ้าซัปโปโร เปล่ียน

เพ่ือใหส้มกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะ ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข 
ใหท่้านเพลิดเพลินกบัดอกซากุระและดอกบ๊วยท่ีแข่งกนับานสะพร่ังเกือบจะพร้อมๆ กนั ในบริเวณศาลเจา้นั้นมี
ตน้ซากรุะประมาณ 1400 ตน้ และตน้บ๊วยท่ีมีประมาณ 250 ตน้ได ้พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ “จิงกโูนะอุเมะ” 
เหลา้ท่ีท าจากบ๊วย” และ “จิงกโูนะซากรุะ” เป็นชาท่ีมีจ าหน่ายเฉพาะท่ีส านกังานศาลเจา้เท่านั้น โดยใชบ๊้วยและ
ซากรุะท่ีปลกูในบริเวณศาลเจา้ จากนั้นน าท่านชมดอกซากรุะท่ี สวนมารุยาม่า  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในการชม
ดอกซากรุะในเมืองซปัโปโร ซ่ึงตลอดเส้นทางนั้นเรียงรายดว้ยตน้ซากรุะสูงใหญ่ตลอดสองขา้งทาง (การบาน
ของซากรุะข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม สวนสาธารณะโอโดริ สวนสาธารณะท่ีอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลต่างๆ 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม ท าเนียบรัฐบาลเก่า ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตลนี์โอบาร็อค อเมริกา 
ท่ีเลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ท่ีใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น เป็น
อิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า บริเวณดา้นหนา้สวนมีหยอ่มท่ีร่มร่ืน และเรียงรายไปดว้ยตน้ซากรุะ
ท่ีบานสะพร่ัง (การบานของซากรุะข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) น าท่านผา่นชม หอนาฬิกาซัปโปโร ท่ีมีความเก่าแก่
อยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมาชา้นาน จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง เดิมท่ี



 

 

เป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดแต่ไดป้รับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ 
พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนักย็งัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี JR TOWER แหล่งท่ีตั้งของ
หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและร้านคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้ง
ดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิคส์,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอางshishedo, kose, kiss, HKII, Kanebo, Marjorica เป็นตน้ 

 ***อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรมท่ีพกัไปยงั สนามบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
10.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
http://www.wonderfulpackage.com/ 

ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

7 - 11 พฤษภาคม  2560 45,900 45,900 43,900 41,900 8,000 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

http://www.wonderfulpackage.com/


 

 

 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.   
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ มาตรฐาน ญ่ีปุ่นวนัละ 500 เยน x 4 วนั = 2,000 เยน 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ  



 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 70% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

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

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

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


