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SAPPORO
SNOW FESTIVAL
6D 4N BY XJ

ซัปโปโร

ทะเลสาบชิ คอ็ ทสึ
ทะเลสาบโทยะ

สกีรีสอร์ท

SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิ มะครัง้ ที ่ 70 เป็ นหนึ่งในเทศกาล
ฤดู ห นาวที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของญี่ ปุ่ น โดยจั ด ขึ้ น เพี ย งปี ละครัง้ เท่ า นั ้ น , ชม
สถาปั ตยกรรมอันสวยงามของ อาคารที่ ทาการรัฐบาลเก่ า ที่รจู้ กั กันในนาม
ทาเนียบอิฐแดง, สัมผัสบรรยากาศ ตลาดปลายามเช้ า, ช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ใน
ราคาสบายกระเป๋ าที่ มิ ตซุ ย เอาท์เล็ท และช้อปปิ้ งกันต่อที่ย่ านทานู กิและ
ย่านซูซูกิโน่ , อิสระเต็มวันกับการท่องเทีย่ วในซัปโปโร
เพลิดเพลินกับเทศกาลน้ าแข็ง SHIKOTSU ICE FESTIVAL ภายในเทศกาลจะ
มีการแกะสลักน้าแข็งเป็ นศาลเจ้า ถ้า พิพธิ ภัณฑ์ปลาขนาดย่อม ฯ
ชมทะเลสาบขนาดใหญ่ ท่เี กิด จากธรรมชาติ เป็ นหนึ่งในจุดท่ อ งเที่ยวสาคัญ
ของฮอกไกโด, นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าสู่ภเู ขาอูสุ(Usuzan Ropeway) เพื่อชมทิวทัศน์
ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก, ศูนย์อนุรกั ษ์
หมีสีน้ าตาล ชมความน่ ารักและแสนรูข้ องหมีสนี ้ าตาลนับร้อยตัว ซึ่งหาชมได้
ยากในปั จจุบนั
ให้ท่านสนุ กไปกับการเล่นกระดานเลื่อนหิ มะ หรือเลือกสนุ กกับกิจกรรมหน้า
หนาวของทางสกีรสี อร์ต
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โอตารุ

เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์
แห่ ง วีถี ชีว ิต 2 ฝั ่ง คลองที่ ย ัง คงกลิ่น อายอารยธรรมญี่ ป่ ุ น ผสมตะวัน ตก,
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณ ฑ์กล่องดนตรี, ชม เทศกาลประดับ
แสงเที ยนริ มคลองโอตารุ ในยามค่ าคืน แสงเทียนในโคมที่อาบไล้ไปทัวพื
่ ้น
หิมะ ให้ท่านได้ด่มื ด่ากับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปู 3 ชนิดชื่อดัง
ของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

กาหนดการเดินทางวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 10 ก.พ. 2562
21.00น.

พร้อมกันที่สนามบิ นดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง
และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ น ไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบิ นที่ XJ620
มีบริ การอาหารร้อนและน้าดื่มบนเครื่องบิ น
(อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิ ด ต้ องชาระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)

23.55น.

วันที่ 11 ก.พ. 2562

08.40น.

กรุงเทพฯ >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ

สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> ซัปโปโร >> เทศกาลหิ มะซัปโปโรครัง้ ที่ 70 >>
โอตารุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> คลองโอตารุ (ชมงานเทศกาล
ประดับแสงเทียน)

เดิ นทางถึง สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
หลังจากผ่านพิ ธีการการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญีป่ ่ นุ แผนผัง
เมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุก ซึง่ แตกต่างจากหมูบ่ า้ นและเมืองทัวไปใน
่
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ญีป่ ่ นุ เนื่องจากได้รบั คาแนะนาและการพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมือง
จึงถูกออกแบบเป็ นสีเ่ หลีย่ มตามพืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา ให้ท่านเดินเล่นที่
สวนสาธารณะโอโดริ เพลิดเพลินและตระการตากับความสวยงามของ เทศกาลหิ มะ
Sapporo Snow Festival ครัง้ ที่ 70 ทีเ่ นรมิตสวนสาธารณะใจกลางเมืองให้เป็ นลาน
แสดงโชว์ผลงานศิลปะต่างๆ ทีร่ งั สรรค์ขน้ึ โดยศิลปิ นจากทัง้ ในประเทศญีป่ ่ นุ และจาก
ต่างประเทศ รวมไปถึงจากประเทศไทยด้วย โดยผลงานและร้านรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านอาหารมากมาย ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากด้าน
ตะวันออกไปจรดฝั ง่ ตะวันตก และให้ท่านชื่นชมและร่วมเป็ นกาลังใจให้กบั ทีมช่าง
แกะสลักจากประเทศไทยทีเ่ คยได้รบั รางวัลชนะเลิศจากการเข้าแข่งขันการแกะสลักหิมะ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่เมืองโอตารุ เมืองท่าทีส่ าคัญทางฝั ง่ ตะวันตกของเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองทีม่ ี
ความเป็ นตะวันตกผสมอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะด้วยสถาปั ตยกรรมของอาคารต่างๆ
หรือจะเป็ นเสาไฟที่ใช้ตะเกียงแก๊ส ทาให้บรรยากาศในเมืองมีความโรแมนติค พาท่าน
เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน
ภายในอาคารท่ า นจะได้ ช มวิว ัฒ นาการของกล่ อ งดนตรีแ ละกล่ อ งดนตรีโ บราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลือกซือ้ กล่องดนตรีทท่ี ่านชื่นชอบหรือจะเลือกจัดทากล่อง
ดนตรีของคุณเองที่มเี พียงชิ้นเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาไอน้ าโบราณที่ตงั ้
เด่ น อยู่ห น้ าอาคารพิพ ิธ ภัณ ฑ์ ที่ม ีอ ายุ ก ารใช้งานนานนั บ ศตวรรษคู่กับ เมือ งโอตารุ
จากนัน้ นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อน
บนผิว น้ าของ คลองโอตารุ และชมความสวยงามของ เทศกาลประดับแสงเที ย น
หรือ Otaru Snow Light Path ยามท้องฟ้ าเปลีย่ นสี ความมืดเข้าคลอบคลุมท้องฟ้ า จะ
มีการจุดเทียนโคมไฟในคลอง ส่วนบริเวณริมคลองและทัวบริ
่ เวณจะถูกประดับประดาไป
ด้วยโคมไฟหิมะและรูปปั ้นน่ ารักจานวนมาก โดยแสงเทียนในโคมหิมะอาบไล้ไปทัวพื
่ ้น
หิมะ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศทีส่ วยงาม ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าสู่
เมืองซัปโปโร
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว

คา่

วันที่ 12 ก.พ. 2562

ซัปโปโร >> ตลาดปลา >> เทศกาลน้าแข็งชิ คอ็ ทสึ >> โทยะ >>
นัง่ กระเช้าขึ้นสู่ภเู ขาไฟอูสุ >> ฟาร์มหมี
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดิน ทางสู่ ตลาดปลายามเช้ า พาท่ านเดินเล่ นสัมผัส กับบรรยากาศของ
ตลาดปลาย่านใจกลางเมือง แหล่งรวมร้านขายอาหารทะเลสายพันธุ์ต่างๆ ทัง้ แบบสด
และแบบแห้ง ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนัน้ ออกเดินทางสู่
ทะเลสาบชิ คอ็ ทสึ เพื่อนาท่านเข้าชม เทศกาลน้าแข็ง Shikotsu Ice Festival ภายใน
บริเ วณเทศกาล ท่ า นจะได้ พ บกับ การแกะสลัก น้ า แข็ง เป็ นซุ้ ม ต่ า งๆ มีท ัง้ ศาลเจ้า
พิพธิ ภัณฑ์ปลาขนาดย่อมทีผ่ จู้ ดั งานนาปลาทีห่ าได้จากบริเวณนี้มาโชว์ จาลองอุโมงค์ถ้า
ที่มนี ้ าแข็งห้อยย้อยพร้อมประดับไฟระยิบระยับ ให้ความรูส้ กึ เหมือนอยู่ในอาณาจักร
น้าแข็ง จากนัน้ เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ซึง่ อยูภ่ ายในอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ - โทยะ
ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึน้ จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อในอดีตกาล ทาให้พน้ื ดินยุบตัวจน
ก่อให้เกิดทะเลสาบในปั จจุบนั โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่ าโดยมีปากปล่องภูเขา
ไฟบางแห่งทีย่ งั คงคุกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอร้อนทีพ่ ุ่งออกมาเป็ นควันขาวให้ได้เห็น
กัน ดังนัน้ ที่น่ีจงึ เป็ นแหล่งที่อาบน้ าแร่แช่ออนเซ็นชัน้ เยี่ยมสาหรับนักท่องเที่ยว และ
ทะเลสาบแห่งนี้ยงั เคยถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรือG8 เมื่อปี
ค.ศ.2008

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่ านนัง่ กระเช้ าไฟฟ้ าสู่ภเู ขาไฟอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิด
จากความร้อนใต้เปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 (หรือปี โชวะของญี่ป่ ุน ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อ
เรียกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิภพได้ดนั ให้พ้นื ดินบริเวณนัน้ สูงขึ้นมาเรื่อยๆ จน
กลายเป็ นภูเขาทีม่ คี วามสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปั จจุบนั จากนัน้ พาท่านชมความ
น่ ารักและความฉลาดแสนรูข้ องหมีสนี ้ าตาลนับ ร้อยตัวที่ สวนหมีโชวะชิ นซัง ทีใ่ กล้สูญ
พันธุแ์ ละหาดูได้ยาก โดยในประเทศญี่ป่ ุนนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาว
ไอนุ (ชนเผ่าพืน้ เมืองบนเกาะฮอกไกโด) เชื่อกันว่าหมีสนี ้าตาลนี้ถอื เป็ นสัตว์เทพเจ้าของ
พวกเขาอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารค ่า อิ ส ระให้ ท่ านได้ ผ่อ นคลายกับการแช่ น้ าแร่ธ รรมชาติ ที่ อุด มไป
ด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว
จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

คา่
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วันที่ 13 ก.พ. 2562

เช้า

กลางวัน

โทยะ >> ซัปโปโร >> ลานสกีไดนาสตี้ >> มิ ตซุย เอาท์เล็ท >>
อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า >> ย่านช้อปปิ้ งทานูกิและย่านซูซูกิโนะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ไดนาสตี้ สกี รีส อร์ต อิส ระให้ท่านได้สนุ กสนานกับกิจกรรม
สเลท(กระดานเลื่อนหิมะ) หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางสกี รีสอร์ท
อาทิ สกี, สโนว์ ราฟติ้ง ฯ ท่ านต้ อ งช าระค่ ากิ จกรรมเอง ไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ าทัวร์
(รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงสถานทีเ่ ล่นกระดานเลื่อนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ มิ ตซุย เอาท์เล็ท
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ภายในมิ ตซุย เอาท์เล็ท
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่หลากหลาย พร้อมใจกันลดราคา อาทิ 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 และบริเ วณด้ า นหน้ า เอาท์ เล็ ท จะมี
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ทีข่ ายผลิตภัณฑ์สนิ ค้าต่างๆ ทีม่ าจากผูผ้ ลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของ
สด, ของแห้ง หรือแม้กระทัง่ ขนมของฝาก ต่ างๆ จากนั น้ น าท่ านชม อาคารที่ ท าการ

คา่

รัฐ บาลเก่ า หรือ ท าเนี ย บอิฐ แดง สร้างขึ้น ในปี ค .ศ.1888 สถาปั ต ยกรรมนี้ ถือ เป็ น
สัญ ลัก ษณ์ อ ย่างหนึ่ งของเมือ งซัป โปโร ใช้อิฐในการก่ อ สร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อ น
อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่ และสูงที่สุดในญี่ป่ ุน และเป็ นสัญ ลักษณ์ ของรัฐบาลเมจิ
ปั จจุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรม และใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญทาง
การเมืองของรัฐบาลญี่ป่ ุน จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ย่านทานู กิและซูซูกิโน่ เป็ น
ย่านทีร่ วบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายไม่
ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้าหรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของ
ฝากมากมายและย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้ ร้านสาหรับครอบครัว
หรือร้านกินดื่มแบบคนญีป่ ่ นุ และยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยามราตรีอกี ด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขาปู 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปนุ่
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นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
วันที่ 14 ก.พ. 2562

อิ สระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทีย่ วและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้ งได้
อย่างเต็มอิม่ หรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็ นตึกที่สูงที่สุดใน
ซัปโปโร ตัง้ อยู่ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทัง้ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 38 เรียกว่า T38 ทีร่ ะดับความสูง
160 เมตร จึงมองเห็น ทิว ทัศ น์ เหนื อ เมือ งซัป โปโรได้ก ว้างไกลสวยงามทัง้ กลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ตงั ้ อยูก่ ลางสวนโอโดริ ส่องสว่างที่
จุดกลางเมือง บริเวณเดียวกันมีตกึ ESTA ซึง่ ทีช่ นั ้ 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึง่ มีอยู่
ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิ น่ นอกจากนี้ยงั มีจดุ
ชมวิ วกลางคื นที่ ภเู ขาโมอิ วะ วิวกลางคืนของที่น่ีนัน้ ติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ท่วี วิ
กลางคืนสวยทีส่ ุดในประเทศญี่ป่ นุ ท่านสามารถขึน้ ไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิล้
คาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ ก็ยงั มีหมู่บ้านประวัตศิ าสตร์ให้ท่าน
ได้เข้าเยีย่ มชม (ไม่มรี ถบัสบริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ)
กลางวัน - คา่ อิ สระรับประทานอาหารมื้อกลางวันและคา่ ตามอัธยาศัย
เลือกชิ มเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็ นเมนูซีฟ้ ดู , เจงกิ สข่าน(เนื้ อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว

วันที่ 15 ก.พ. 2562
เช้า
09.55 น.

15.10 น.

ซัปโปโร >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> สนามบิ นดอนเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมือ้ อาหารเช้า นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เพื่อทาการเช็คอิ น
เดิ นทางกลับสู่สนามบิ นดอนเมือง ประเทศไทย
โดยสายการบิ น ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบิ นที่ XJ621
มีบริ การอาหารร้อนและน้าดื่มบนเครื่องบิ น
(อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิ ด ต้องชาระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
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กำหนดกำรเดิ นทำง 10-15 กุมภำพันธ์ 2562
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋ว
เครื่องบิ น

ผู้ใหญ่รำคำท่ ำนละ

39,900.-

สำหรับท่ ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว
เพิ่ มท่ ำนละ

9,900.-

*รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำทิ ปไกด์และคนขับ ท่ ำนละ 1,000 บำท
โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่ำทัวร์ส่วนที่ เหลือ*
หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จำนวนดังกล่ ำว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลง
รำคำ
2. กำรผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมือง
ในแต่ ละประเทศ หำกไม่ได้ รบั กำรอนุญำติ ให้ เดิ นทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
3. หำกผู้เดิ นทำงมีกำรใช้ ตั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศจำกจังหวัดที่ พกั มำยังสนำมบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณำติ ดต่ อเจ้ำหน้ ำที่ ก่อนซื้ อตั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศ เพื่อเช็คสถำนะ
ของทัวร์ว่ำออกเดิ นทำงได้ หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนั กสัมภำระของสำยกำรบิ น
ภำยในประเทศที่ ท่ำนใช้ เนื่ องจำกกำรกำหนดน้ำหนั กสัมภำระของสำยกำรบิ น
ภำยในประเทศจะน้ อยกว่ำสำยกำรบิ นระหว่ ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบั กำรกำหนดของแต่
ละสำยกำรบิ น ทัง้ นี้ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้น
4. หำกผู้เดิ นทำงปฏิ เสธกำรรับบริ กำรจำกทำงบริ ษัทขณะเดิ นทำง อำทิ เช่ นร้ำนอำหำร
สถำนที่ ท่องเที่ ยวหรือไม่เดิ นทำงพร้อมคณะ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ ำบริ กำรใน
ส่ วนนั น้ ให้
5. ไม่มีรำคำสำหรับเด็ก
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อัตรำค่ ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่ ำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิ นไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่ ำน้ำหนักสัมภำระที่ มำพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิ น
-สำยกำรบิ นไทย ได้น้ำหนักสัมภำระ 30 กิ โลกรัม/ท่ ำน
-สำยกำรบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 2 ใบ
-สำยกำรบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ น้ำหนักสัมภำระ 20 กิ โลกรัม/ท่ ำน และสัมภำระ
ถือขึ้นเครื่องได้ ท่ำนละ 2 ชิ้ นเท่ ำนั น้ (รวมกระเป๋ำติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สำยกำรบิ นพีช แอร์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 1 ใบ และสัมภำระ
ถือขึ้นเครื่องได้ ท่ำนละ 2 ชิ้ น น้ำหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ ำน
3. ค่ ำที่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ ำน ตำมโรงแรมที่ ระบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเที ยบเท่ ำ กรณี
ห้ องพักสำหรับ 3 ท่ ำน บำงโรงแรมจัดห้ องพักที่ มี 3 เตี ยงเดี่ยวและบำงโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที่ทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดห้ องพักสำหรับ 3
ท่ ำนให้ ได้ จำเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่ำนเป็ นแบบห้ องทวิ น+ห้ องซิ งเกิ ล
-ห้ องทวิ น ห้ องพักสำหรับ 2 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ ยว 2 เตี ยง
-ห้ องดับเบิ้ ล ห้ องพักสำหรับ 2 ท่ ำน มีเตี ยงขนำดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิ้ ล ห้ องพักสำหรับ 3 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอี ก 1 เตี ยง
-ห้ องซิ งเกิ ล ห้ องพักสำหรับ 1 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ยว 1 เตี ยง
4. ค่ ำอำหำร ค่ ำเข้ ำชม และค่ ำยำนพำหนะทุกชนิ ดตำมที่ ระบุไว้ ในรำยกำร
5. ค่ ำใช้ จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้ ท่ำนตลอดกำรเดิ นทำงใน
ต่ ำงประเทศ
6. ค่ ำประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่ำงกำรเดิ นทำง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ ำนละไม่เกิ น
1,000,000.- บำท ค่ ำรักษำพยำบำลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บำท ทัง้ นี้
เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ ำง
กำรเดิ นทำง)
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่ ำภำษี น้ำมัน ที่ สำยกำรบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 สิ งหำคม 2561 และท่ ำนต้ องชำระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทำงสำยกำรบิ นมีกำรเรียกเก็บเพิ่ มภำยหลังจำกที่ ท่ำนได้ ทำกำร
จองทัวร์แล้ว
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อัตรำค่ ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดิ นทำงไทย, หนังสื อเดิ นทำงเล่ มสี เหลืองของคนจี นและ ค่ ำทำ
ใบอนุญำตที่ กลับเข้ ำประเทศของคนต่ ำงชำติ หรือคนต่ ำงด้ ำว
2. ค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนตัวอำทิ ค่ ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจำกรำยกำร ค่ ำซักรีด ค่ ำ
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่ นๆ ที่ มิได้ คำดคิ ด เช่ น กำรปรับค่ ำน้ำมันหรืออื่นๆ ที่ มิได้ ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดิ นทำงในกรณี ที่เกิ นกว่ ำสำยกำรบิ นกำหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ ำประกันอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์และผู้เดิ นทำงต้ องกำรทำเพิ่ มเติ ม อำทิ
ภัยธรรมชำติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ ยวบิ นล่ ำช้ ำหรือทรัพย์สินสูญหำย เป็ นต้ น
6. ค่ ำน้ำดื่ มระหว่ ำงทัวร์ (ไม่ได้ บริ กำรน้ำดื่ มระหว่ำงทัวร์)
7. ค่ ำภำษี มูลค่ ำเพิ่ ม 7% และ ค่ ำภำษี หกั ณ ที่ จ่ำย 3%
8. ค่ ำทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 20,000 บำท
2. กรุณำชำระค่ ำทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำร
3. กรณี ทำกำรจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำรหรือน้ อยกว่ำ กรุณำชำระค่ ำทัวร์
เต็มจำนวน
กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่ องจำกตั ๋วเครื่องบิ นเป็ นรำคำแบบโปรโมชัน่ เมื่อชำระค่ ำทัวร์แล้ ว ไม่สำมำรถเลื่อน
วันเดิ นทำง ขอยกเลิ ก หรือขอคื นเงิ นได้ในทุกกรณี
5. กรณี ทำกำรตัดกรุป๊ สำยกำรบิ นไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ไม่สำมำรถคื นเงิ นมัดจำได้ ใน
ทุกกรณี และหำกยกเลิ กก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำรหรือน้ อยกว่ ำ ทำงบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรคื นเงิ นค่ ำตั ๋วและค่ ำทัวร์ทุกกรณี
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หมำยเหตุ
1. ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบิ นฯลฯ โดยทำงบริ ษัทฯ จะ
คำนึ งถึงประโยชน์ และควำมปลอดภัยของท่ ำนเป็ นสำคัญที่ สุด ทำงบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อกำรห้ ำมออกนอกประเทศ / ห้ ำมเข้ำประเทศญี่ ปนุ่ / กำรนำสิ่ งของผิ ด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดิ นทำงไม่ถกู ต้ อง และควำมประพฤติ ส่อไปในทำงเสื่ อมเสี ย
รวมถึงภัยธรรมชำติ ต่ำงๆ และกำรยกเลิ กเที่ ยวบิ น ซึ่ งทำงบริ ษัทฯ ไม่อำจคื นเงิ นให้
ท่ ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่ วน นอกจำกนี้ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำได้ ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทำงธรรมชำติ ต่ำงๆ ทำงบริ ษัทสำมำรถคื นเงิ นมัดจำหรือค่ ำทัวร์
ได้ กต็ ่ อเมื่อทำงสำยกำรบิ นและโรงแรมที่ พกั ได้ ทำกำรพิ จำรณำคื นเงิ นส่ วนนั น้ ให้ แล้ ว
เท่ ำนัน้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชำติ ในต่ ำงประเทศระหว่ ำงกำรเดิ นทำง หำกมีเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทำให้ กำรเดิ นทำงไม่สำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรคื นเงิ นจนกว่ ำจะได้ รบั กำรยื นยันว่ ำจะมีกำรรับผิ ดชอบค่ ำใช้ จ่ำย
จำกสำยกำรบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ ำใช้ จ่ำยที่ เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์
อำทิ เช่ นค่ ำโรงแรม ค่ ำรถรับส่ งไปสนำมบิ น ค่ ำอำหำร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ ท่ำนได้ ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษัทฯ ถือว่ ำ
ท่ ำนได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ ทำงบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประกำร
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