
WONDERFUL JAPAN
ฮอกไกโด – คคิโรโระ สกกี รกีสอรร์ท

6 ววัน 4 คคืน

ไฮไลทร์
- ตะลลยดคินแดนหคิมะพรร้อมพวักพรร้อมพวักในสกกีรกีสอรร์ทชคืชื่อดวัง นามคคิโรโระ สกกี รกีสอรร์ท
- สนลกสนานกวับกคิจกรรมมากมาย ณ ลานสกกี อาทคิ สกกี, สโนวร์บอรร์ด, สโนวร์สเลด, สโนวร์โมบคิล ฯลฯ
- นวัชื่งกระเชร้าขขขึ้นภภเขาไฟอลสข ชมภภเขาไฟและทะเลสาบโทยะในมลมมองแบบพาโนรามม่า
- ชมความนม่ารวัก ฉลาด แสนรภร้ ของหมกีสายพวันธ ลร์นนขึ้าตาลใน ศภนยร์อนลรวักษร์พวันธลร์หมกีโชวะชคินซวัน
- เกก็บภาพความประทวับใจกวับคลองโอตารล ทกีชื่ไดร้รวับการขนานนามวม่าเปก็นจลดโรแมนตคิกทกีชื่สลดในฮออกไกโด 
- เยคือนโรงงานชก็อกโกแลตชมขวัขึ้นตอนการผลคิต เลคือกชคิมเลคือกซคืขึ้อชก็อกโกแลตแสนอรม่อยในดคินแดนดวัชื่งเทพนคิยาย
- ยร้อนยลคไปกวับอาคารสถาปวัตยกรรมเกม่าแกม่สไตลร์นกีโอบารก็อค อเมรคิกา ณ ทนาเนกียบรวัฐบาลเกม่า
-ผม่อนคลายกวับการแชม่นนขึ้าแรม่สไตลร์ญกีชื่ปลม่น ถขง 2 คคืน
-พคิเศษ !! อคิชื่มอรม่อยไมม่อวัขึ้น กวับบลฟเฟม่ตร์ปคิขึ้งยม่างอาหารทะเลและ ปภ 3 ชนคิด แหม่งเกาะฮอกไกโด

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

46,900.-
กนาหนดการเดคินทาง : มกราคม – มกีนาคม 2559



ววันแรก กรลงเทพฯ – ฮอกไกโด 
21.00 น. พรต้อมกกน ณ ทม่าอากาศยานสลวรรณภภมคิ ประตภ  4 อาคาร ผภร้โดยสารขาออก ชวัขึ้น 4 เคานร์เตอรร์ D สาย

การบคินไทย แอรร์เวยร์ โดยมมีเจต้าหนต้าทมีรบรรษกทฯ คอยตต้อนรกบและออานวยความสะดวก
23.45 น. ออกเดรนทางสสท  เกาะฮอกไกโด ประเทศญกีชื่ปลม่น โดย สายการบคินไทย แอรร์เวยร์ เทกีชื่ยวบคินทกีชื่ TG 670
 
ววันทกีชื่สอง สนามบคินชคิโตเสะ (ฮอกไกโด)  – โนโบรคิเบก็ทสข – หลบเขานรกจคิโกกลดานคิ – นวัชื่งกระเชร้าขขขึ้นภภเขาไฟอลสข – 
                            ศภนยร์อนลรวักษร์พวันธร์หมกีโชวะชคินซวัน – แชม่ออนเซก็น

08.00 น. เดรนทางถถึง สนามบคินชคิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญกีชื่ปลม่น หลกงจากผทานขกขนตอนตรวจคนเขต้าเมมืองและ
ศศุลกากรเรมียบรต้อย (เวลาททที่ประเทศญทที่ปปปุ่นเรร็วกวปุ่าประเทศไทย 2 ชชที่วโมง เพพที่อความสะดวกในการนชดหมาย
กรปณาปรชบนาฬฬิกาของทปุ่านใหห้ตรงกชบเวลาทห้องถฬิที่น) จากนกขนนอาททานเดรนทางสสท  เมคืองโนโบรคิเบก็ทสข เมมืองทมีรเตต็ม
ไปดต้วยรมีสอรร์ท สถานตากอากาศ  มมีบทอนอขาพศุรต้อนทมีรมมีชมืรอเสมียงทมีรสศุดของเกาะฮอกไกโดนอาททานสสท   จคิโกคลดานคิ
(Jigokudani) หรมือ นรกววัลเลยร์ ซถึรงมมีความหมายวทา หลบผานรก หศุบผาทมีรเกรดจากภสเขาไฟซถึรงยกงไมทดกบ จถึงกทอ
ใหต้เกรดนอขาพศุรต้อนและบทอโคลนเดมือดอกนเปต็นปรากฏการณร์ทางธรรมชาตรทมีรยกงคงอยส ท นอาททานเดรนผทานสะพาน
ทางเดรนเพมืรอไปยกงบทอตต้นกอาเนรดโดยสองขต้างสะพานจะมมีนอขาพศุรต้อนไหลออกมาเปต็นลอาธาร และมมีบทอเลต็ก
ใหญทใหต้เหต็นตลอดทางทมีรเดรนไป 

เทกีชื่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน ณ ภวัตตาคาร 
บม่าย นอาททานเดรนทางสสท  เมคืองโซเบทสข นอาททานนกรง กระเชร้าไฟฟร้าสภม่ภ ภเขาไฟอลสข ใหต้ททานไดต้ชมืรนชมวรวทรวทกศนร์ของ

ภสเขาและตต้นไมต้ทมีรถสกปกคลศุมไปดต้วยหรมะสมีขาวสะอาดตาในชทวงฤดสหนาว พรต้อมชมภสเขาไฟโชวะหรมือ
โชวะซรนซกน ภสเขาไฟนต้องใหมททมีรเกรดจากการเคลมืรอนตกวของเปลมือกโลกในปมี 1946 ซถึรงระเบรดปะทศุตรดตทอกกน
นานถถึง 2 ปมี ซถึรงปกจจศุบกนยกงมมีควกนลอยกรศุทนอยสท นอาททานเขต้าชมความนทารกก ฉลาด แสนรสต้ ของหมมีสายพกนธศุร์
สมีนอขาตาลใน ศภนยร์อนลรวักษร์พวันธร์หมกี โชวะชคินซวัน สถานทมีรอนศุรกกษร์พกนธศุร์หมมีสมีนอขาตาล ซถึรงหาไดต้ยากในปกจจศุบกน
จะพบแตทบนเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารรน และหมสทเกาะคสรรนของรกสเซมียเททานกขน ทมีรจะคอยมาโบกไมต้โบกมมือ
ทกกทายททาน
นนาทม่านเดคินทางเขร้าสภม่โรงแรมทกีชื่พวัก TOYA SUN PALACE HOTEL หรคือเทกียบเทม่า

คนชื่า รวับประทานอาหารคนชื่า ณ หร้องอาหารของโรงแรม
หลกงอาหารเชรญททานผทอนคลายกกบการอาบนอขาแรทธรรมชาตรในสไตลร์ญมีรปศุทน หรมือทมีรเรมียกวทา “ออนเซต็น”  ซถึรง
ชาวญมีรปศุทนมมีความเชมืรอวทานอขาแรทธรรมชาตรนมีขมมีสทวนชทวยในเรมืรองโรคภกยไขต้เจต็บและชทวยใหต้ผรวพรรณเปลทงปลก รง

ววันทกีชื่สาม โอตารล – คลองโอตารล – โรงเปม่าแกร้วคคิตาอคิชคิ – พคิพคิธภวัณฑร์กลม่องดนตรกี – คคิโรโระ สกกี รกีสอรร์ท –              
กคิจกรรม ณ ลานสกกี (ไมม่รวมคม่าเชม่าชลดและอลปกรณร์) – แชม่ออนเซก็น

เชร้า รวับประทานอาหารเชร้า ณ หร้องอาหารของโรงแรม
นอาททานออกเดรนทางสสท  เมคืองโอตารล  ใหต้ททานไดต้สกมผกสกกบบรรยากาศความโรแมนตรกของ คลองโอตารล
คลองสายวกฒนธรรมทมีรผสมผสานระหวทางดรนแดนตะวกนตกและตะวกนออกเขต้าดต้วยก กนไวต้อยทางลงตกว
ททานสามารถเกต็บภาพความประทกบใจกกบวรวสศุดแสนโรแมนตรคของโกดกงเกทาทมีรสะทต้อนบนผรวนอขา



และสามารถเลมือกซมืขอสรนคต้าพมืขนเมมืองจากรต้านคต้าตทาง ๆ ทมีรถสกดกดแปลงมาจากโกดกงในสมกยโบราณ จากนกขน
นอาททานสสท  โรงเปม่าแกร้ว คคิตาอคิชคิ ทมีรขถึขนชมืรอของเมมืองโอตารศุ ชมการเปทาแก ต้วในรสปแบบตทางๆ เชทน โคมไฟ
ประดรษฐร์หลากหลายรสปแบบ, แกต้วใสทนอขา, ตศุตุ๊กตาตกวเลต็กๆทมีรทอาจากเนมืขอแกต้วทมีรสวยงาม เชรญททานเพลรดเพลรน
ไปกกบการเดรนชมและเลมือกซมืขอผลรตภกณฑร์ทมีรทอาจากเนมืขอแกต้วกกนตามอกธยาศกย นอาททานสสท  พคิพคิธภวัณฑร์กลม่อง
ดนตรกี อาคารเกทาแกทสองชกขน ทมีรภายนอกถสกสรต้างขถึขนจากอรฐแดง แตทโครงสรต้างภายในทอาดต้วยไมต้ พรพรธภกณฑร์
แหทงนมีขสรต้างขถึขนในปมี 1910 ปกจจศุบกนนกบเปต็นมรดกทางสถาปกตยกรรมทมีรเกทาแกท และควรคทาแกทการอนศุรกกษร์ใหต้
เปต็นสมบกตรของชาตร เชรญททานเลมือกชมเลมือกซมืขอกลทองดนตรมีนทารกกๆ เปต็นของฝาก ซถึรงทมีรนมีรมมีกลทองดนตรมีใหต้
ททานเลมือกมากมายหลายแบบกวทาพกนชรขน และนอกจากนมีขททานยกงสามารถถทายรสปคสทกกบ นาฬคิกาไอนนขึ้าโบราณ
(Steam Clock) สไตลร์อกงกฤษทมีรเหลมืออยส ทเพมียง 2 เรมือนบนโลกเททานกขน ซถึรงตกขงอยสทบรรเวณหนต้าพรพรธภกณฑร์กลทอง
ดนตรมีแหทงนมีข  

เทกีชื่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน  ณ  ภวัตตาคาร 
บม่าย นอาททานสสท  คคิโรโระ สกกี รกีสอรร์ท  รมีสอรร์ทชมืรอดกงสอาหรกบคนรกกการเลทนสกมี ตกขงอยสทททามกลางขศุนเขาทมีรปกคลศุม

ดต้วยหรมะสมีขาวโพลนและนศุทมราวกกบแปต้ง เชรญททานสนศุกสนานกกบกรจกรรมกลางแจต้ง ณ ลานสกมี เพลรดเพลรน
กกบกรจกรรมสกมีทมีรหลากหลาย ไมทวทาจะเปต็น สกมี, สโนวร์บอรร์ด,กระดานเลมืรอนหรมะ ฯลฯ (ไมทรวมคทาเชทาชศุด
และอศุปกรณร์ในคทาทกวรร์) หรมือหากททานใดไมทประสงคร์จะเลทนสกมีกต็สามารถไปเลมือกชต้อปปรข งกกนไดต้ทมีร
โซนพลาซทา ทมีรจอาหนทายสรนคต้าของฝากและขนมอรทอยๆมากมาย
นนาทม่านเขร้าสภม่โรงแรมทกีชื่พวัก KIRORO SKI RESORT หรคือเทกียบเทม่า (พวักในสกกี รกีสอรร์ท)

คนชื่า รวับประทานอาหารคนชื่า ณ หร้องอาหารของโรงแรม
หลกงอาหารเชรญททานผทอนคลายกกบการอาบนอขาแรทธรรมชาตรในสไตลร์ญมีรปศุทน หรมือทมีรเรมียกวทา “ออนเซต็น”  ซถึรง
ชาวญมีรปศุทนมมีความเชมืรอวทานอขาแรทธรรมชาตรนมีขมมีสทวนชทวยในเรมืรองโรคภกยไขต้เจต็บและชทวยใหต้ผรวพรรณเปลทงปลก รง

ววันทกีชื่สกีชื่  ซวัปโปโร – โรงงานผลคิตชก็อกโกแลต – ศาลเจร้าฮอกไกโด – ทนาเนกียบรวัฐบาลเกม่า – หอนาฬคิกาซวัปโปโร –      
สวนโอโดรคิ – ชร้อปปคิขึ้งทานลกคิโคจคิ

เชร้า รวับประทานอาหารเชร้า ณ หร้องอาหารของโรงแรม
นอา ทท านเดรนทางสสท  เมคืองซวัปโปโร  เมมืองศสนยร์กลางความเจรรญของเกาะฮอกไกโด นอา ทท านชม
โรงงานชก็อกโกแลต SHIROI KOIBITO PARK  ทมีรทมีรจะพาใหต้จรนตนาการของททานเตลรดเปรดเปรงไปกกบ
เหลทาเซฟขนมหวานและโลกหลากหลายเรมืรองราวของขนมหวานลอขานามชต็อกโกแลต โดยเฉพาะคศุกกมีข
สอดไสต้ชต็อกโกแลตขาว ของฝากขถึขนชมืรอจากฮอกไกโดซถึรงถมือเปต็นพระเอกของทมีรนมีรเลยกต็วทาไดต้ ภายนอกถสก
จอาลองไวต้ดกงโลกเทพนรยาย มมีสวนสนศุกเลต็กๆบต้านหลากรสปทรง เมมืรอเดรนเขต้าสสทภายในกต็อกดแนทนไปดต้วยความ
รสต้เรมืรองชต็อกโกแลต โปสเตอรร์ ประวกตรคนสอาคกญทมีรเกมีรยวขต้องกกบขนมหวานนมีข  รวมทกขงหต้องกรศุกระจกใสทมีรเผย
ใหต้เราไดต้เหต็นสายพานการผลรตชต็อกโกแลตในโรงงานจรรง โดยมมีพนกกงานประจอาตามสเตชก รนตทางๆกอาลกง
งทวนอยสทกกบงานทมีรตนรกบผรดชอบ คลต้ายเรมียลลรตมีขฉากยทอมๆเดรนตทอไปจะพบกกบพรพรธภกณฑร์ทอาชต็อกโกแลต
สอาหรกบคศุณหนสๆ ปรดทต้ายดต้วยรต้านอาหารทมีรมมีวรวชมทรวเขาชานเมมืองซกปโปโรทมีรมองเหต็นผ ทานบานกระจกใส
สกรงชต็อกโกแลตรต้อนๆมาดมืรมคลายหนาว พลางชมภาพสวยๆภายนอก และเพลรดเพลรนกกบการเลมือกชรมเลมือก



ซมืข อขนมและชต็อกโกแลตกลกบไปเปต็นของฝาก  นอา ททานสกกการะ ศาลเจร้าฮอกไกโด หรมือเดรมชมืรอ
ศาลเจร้าซวัปโปโร  เปลมีรยนเพมืรอใหต้สมกกบความยรรงใหญทของเกาะศาลเจต้าชรนโตนมีข คอยปกปกกษร์รกกษา
ใหต้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมมีความสงบสศุขถถึงแมต้จะไมทไดต้มมีประวกตรศาสตรร์อกนยาวนาน เกทาแกทนกบพกนปมี
แตททมีรนมีรกต็เปต็นทมีรสอาหรกบใหต้คนทต้องถรรนไดต้กราบไหวต้สรรงศกกดรด สรทธรด ทมีรสรงสถรตยร์อยสท ณ ศาลเจต้าแหทงนมีข  เพมืรอเปต็นขวกญ
และกอาลกงใจสมืบไป  

เทกีชื่ยง รวับประทานอาหารกลางววัน  ณ  ภวัตตาคาร 
บม่าย จากนกขนนอาททานชม ทนาเนกียบรวัฐบาลเกม่า หรมือ ทนาเนกียบอคิฐแดง สรต้างขถึขนในปมี ค.ศ. 1888 ซถึรงสถาปกตยกรรมนมีข

ถมือเปต็นสกญลกกษณร์ของเมมืองซกปโปโร สไตลร์การสรต้างของโดมแปดเหลมีรยมนอามาจากรกฐแมสซาชสเสททร์
สหรกฐอเมรรกา ใชต้อรฐในการกทอสรต้างประมาณ 2.5 ลต้านกต้อน ผสต้ทมีรออกแบบอาคารนมีข เปต็นสถาปนรกทต้องถรรน
และใชต้วกสดศุภายในประเทศ อาคารนมีข เคยเปต็นอาคารทมีรใหญทและสสงทมีรสศุดในญมีรปศุทน และเปต็นสกญลกกษณร์ของ
รกฐบาลเมจร ตทอมาถสกไฟไหมต้ทอาใหต้ตต้องสรต้างขถึขนมาใหมท ในปมี ค.ศ. 1911 ปกจจศุบกนไดต้อนศุรกกษร์ไวต้เปต็นสมบกตร
ทางวกฒนธรรม และใชต้สอาหรกบตต้อนรกบบศุคคลสอาคกญทางการเมมืองของรกฐบาลญมีรปศุทน  นอาท ทานผทานชม
หอนาฬคิกาซวัปโปโร สถาปกตยกรรมสไตลร์อเมรรกกนตะวกนตกสรต้างขถึขนในปมี 1878 โดยมหาวรทยาลกยฮอกไกโด
ทศุกชกรวโมงเสมียงระฆกงยกงคงดกงก กงวานบทงบอกความมมีชมีวรตชมีวาของชาวฮอกไกโด นอาททานสสท  สวนโอโดรคิ
สวนสาธารณะทมีรอยสทใจกลางเมมืองซกปโปโร มมีลกกษณะแคบยาว ซถึรงสวนนมีข มมีความสอาคกญและรสต้จกกกกนดมีเพราะ
เปต็นทมีรจกดงานเทศกาลตทาง ๆ ของเมมือง ทมีร เรารสต้จกกก กนดมีทมีรสศุดคมือเทศกาลหรมะ (Sapporo Snow Festival)
ในเดมือนกศุมภาพกนธร์ของทศุกปมี และงานอมืรน ๆ อมีกมาก เชทน เทศกาล White Illumination ทมีรมมีการประดกบไฟ
อยทางสวยงามในชทวงครรสมาสตร์ เปต็นตต้น ในสวนจะมมีทกขงนอขาพศุและรสปปกข นประตรมากรรมตทาง ๆ รวมทกขงในฤดส
รต้อนจะมมีการปลสกตต้นไมต้ดอกไมต้ประดกบใหมท ใหต้ททานไดต้เดรนเลทนเพลรนๆ จากนกข นนอาททานชต้อปปรข งทมีร
ทานลกคิโคจคิ ถนนคนเดรนทมีรมมีหลกงคามศุงบกงแดดบกงฝนและหรมะ ตกข งอยสทระหวทางสถานมี Subway Odori
และ Susukino มมีรต้านคต้าตกขงเรมียงรายอยสทกวทา 200 รต้านคต้า ททานจะไดต้เลมือกซมืขอสรนคต้ามากมาย ไมทวทาจะเปต็น
เครมืรองใชต้ไฟฟต้า นาฬรกา เกมสร์ กลต้องถทายรสป ของฝาก และขนมชมืรอดกงของฮอกไกโดอมีกมากมาย

คนชื่า รวับประทานอาหารคนชื่า  ณ ภวัคตาคาร   เชคิญทม่านอคิชื่มอรม่อยแบบไมร้อวัขึ้นกวับ บลฟเฟม่ตร์ปคิขึ้งยม่างอาหารทะเล
และปภ  3 ชนคิด แหม่งเกาะฮอกไกโด (ปภซภไว,ปภทาบาระ,ปภขน)
นนาทม่านเขร้าสภม่ทกีชื่พวัก  TOKYO DOME SAPPORO HOTEL  หรคือเทกียบเทม่า

ววันทกีชื่หร้า อคิสระทม่องเทกีชื่ยวดร้วยตนเองโดยมกีไกดร์คอยดภแลและใหร้คนาแนะนนา (ไมม่มกีบรคิการรถบวัส)
เชร้า รวับประทานอาหารเชร้า  ณ หร้องอาหารของโรงแรม 

อคิสระทม่องเทกีชื่ยวโดยมทไกดด์คอยใหห้คคาปรรึกษาในแผนการเดฬินทาง ซรึที่งเรามทททที่เททที่ยวมาแนะนคาทปุ่านกชนดชงนทน
ตลาดปลา นคิโจ ตลาดคต้าสทงอาหารทะเลทมีรใหญทและคถึกคกกประจอาเมมืองซกปโปโร ซถึรงเปรดมาเปต็นระยะเวลา
ยาวนานตกขงแตท ค.ศ.1904 ใหต้ททานไดต้ชม  ผลรตภกณฑร์จากทะเล ไมทวทาจะเปต็นปสขน ของดกงประจอาเมมืองซกปโป
โร หอยเชลลร์สดๆ ขนาดใหญท  กศุ ต้ง ไขทปลาแซลมอน ไขทหอยเมทน ปลานานาชนรด และยกงมมีรต้าน ซสชร ซาชรมร
อมีกมากมายใหต้ททานไดต้เลมือกซมืขอรกบประทาน 
ชร้อปปคิขึ้งทกีชื่  JR TOWER ตถึกทมีรสสงทมีรสศุดในซกปโปโร ตกข งอยสทตรดกกบสถานมีรถไฟเจอารร์ซกปโปโร เปต็น

http://dplusguide.com/sapporosnowfest65


หต้างสรรพสรนคต้า โรงภาพยนตรร์ ศสนยร์อาหาร และมมีจศุดชมวรวทมีรชกข น 38 เรมียกวทา T38 Observation Deck
ระดกบความสสง 160 เมตรสามารถมองเหต็นวรวมศุมกวต้างของซกปโปโร (คทาบกตรขถึขนชม T38 ประมาณ 720
เยน)
MITSUI OUTLET ศสนยร์รวมแฟชกรนทกนสมกยแหลทงรวมพลของสรนคต้าแบรนดร์เนมชมืรอดกงจากทก รวโลก อาทร
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพมียบพรต้อมดต้วยสรนคต้าสอาหรกบทศุกคนตกขงแตทสรนคต้าแฟชกรนหญรงชาย
และเดต็ก จนถถึงอศุปกรณร์กมีฬา และสรนคต้าทก รวไป นอกจากนมีขภายในหต้าง ยกงมมีศสนยร์อาหารขนาดใหญท ทมีรจศุไดต้ 650
ทมีรนก รง และมมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซมีรงเปต็นพมืขนทมีรทมีรมมีสรนคต้าทต้องถรรนและสรนคต้าจากฟารร์มสด มาขาย
**อคิสระอาหารกลางววันและอาหารคนชื่าตามอวัธยาศวัย**
โรงแรมทกีชื่พวัก TOKYO DOME SAPPORO HOTEL  หรคือเทกียบเทม่า

ววันทกีชื่หก สนามบคินชคิโตเสะ – กรลงเทพฯ  
เชร้า รวับประทานอาหารเชร้า ณ หร้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. ออกเดรนทางจากโรงแรมทมีรพกกไปยกง สนามบคินชคิโตเสะ เพมืรอตรวจเชต็คเอกสารและเชต็คอรนเตรมียมตกวเดรนทางกลกบ
10.55 น. ออกเดรนทางจาก สนามบคินชคิโตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยสายการบคินไทยแอรร์เวยร์ เทกีชื่ยวบคินทกีชื่ TG 671
16.45 น. เดรนทางถถึง ทม่าอากาศยานสลวรรณภภมคิ โดยสวกสดรภาพ

********************** ขอบคคณทคกทท่านททที่ใชช้บรริการ **********************

อวัตราคม่าบรคิการ  /  ทม่าน 

กนาหนดการดคินทาง
ผภร้ใหญม่ พวัก

หร้องละ 2 ทม่าน

เดก็ก อายล 2-12 ปกี

พวักกวับ 1 ผภร้ใหญม่
พวักกวับ 2 ผภร้ใหญม่ มกี

เตกียง
พวักกวับ 2 ผภร้ใหญม่

ไมม่มกีเตกียง
12 – 17 มกราคม 2559 46,900.- 46,900.- 45,900.- 44,900.-
20 – 25 มกราคม 2559 46,900.- 46,900.- 45,900.- 44,900.-
09 – 14 มกีนาคม 2559 46,900.- 46,900.- 45,900.- 44,900.-

อวัตรานกีขึ้รวม 
 คทาตก ตวเครมืรองบรนไป–กลกบ ชกขนประหยกด (เดรนทางไปกลกบพรต้อมกรศุตุ๊ปเททานกขน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบศุในรายการ
 คทาภาษมีสนามบรน และคทาภาษมีนอขามกนตามรายการทกวรร์  อกพเดท ณ วกนทมีร  23 กกนยายน 2558
 คทารถปรกบอากาศนอาเทมีรยวตามระบศุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมทอนศุญาตใหต้คนขกบรถเกรน 12 ช.ม. / วกน)
 คทาเขต้าชมสถานทมีรตทางๆ ตามทมีรระบศุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถคมืนเปต็นเงรนไดต้ เนมืรองจากบรรษกทฯ ตต้องจองและซมืขอตก ตวลทวงหนต้า)
 โรงแรมตามระบศุ หรมือเทมียบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า 

http://www.wonderfulpackage.com/


 คทาอาหารตามทมีรระบศุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรขมลองอาหารพมืขนเมมืองของแตทละประเทศ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนศุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กก. 
 คทาหกวหนต้าทกวรร์ คอยดสแลและออานวยความสะดวกตลอดการเดรนทางจอานวน 1 ททาน
 คทาประกกนอศุบกตรเหตศุในการเดรนทาง คศุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษกท MSIG INSURANCE  (เงมืรอนไขตาม

กรมธรรมร์)

อวัตรานกีขึ้ไมม่รวม 
 คทาดอาเนรนการทอาหนกงสมือเดรนทาง หรมือคทาธรรมเนมียมในการยมืรนใบอนศุญาตเขต้า-ออกเมมืองสอาหรกบคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตกว อาทร คทาโทรศกพทร์, คทาซกกรมีด, คทาเครมืรองดมืรมและอาหารนอกเหนมือจากทมีรระบศุในรายการ
 คทาอาหารและเครมืรองดมืรมทมีรสกรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนมือจากทมีรบรรษกทฯ จกดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกกนเปต็นกรณมีพรเศษ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีรเกรนกวทาสายการบรนกอาหนด 
 คทาวมีซทาเขต้าประเทศญมีรปศุทน (ยกเลรกเมมืรอ 1 กรกฎาคม 2556)
 คทาภาษมีมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษมีหกก ณ ทมีรจทาย 3%
 คทาทรปพนกกงานขกบรถและคทาทรปไกดร์ญมีรปศุทน มาตรฐานวกนละ 500 เยน x 6 วกน = 3,000 เยน/ททาน/ทรรป

เงคืชื่อนไขการเดคินทาง
 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณมีมมีผสต้ เดรนทางตอรากวทา 30 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสต้เดรนทางทราบลทวงหนต้า

กทอนเดรนทาง 15 วกน

 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรกบเปลมีรยนโปรแกรมเพมืรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตศุอกนเนมืรองมาจาก
การลทาชต้าของสายการบรน, การนกดหยศุดงาน, ภกยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภกย, การกทอจลาจล, อศุบกตรเหตศุ ฯลฯ โดยจะคอานถึง
ถถึงผลประโยชนร์ของผสต้เดรนทางเปต็นสอาคกญ

 บรรษกทฯ จะไมทรกบผรดชอบคทาใชต้จทายทมีรเกรดขถึขน หากททานถสกปฏรเสธการเขต้าเมมือง อกนเนมืรองจากการกระทอาทมีรสทอไปในทางผรด
กฎหมายหรมือการหลบหนมีเขต้าเมมือง ฯลฯ และจะไมทคมืนเงรนคทาทกวรร์ทมีรชอาระมาแลต้ว

 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณมีทมีรเกรดภกยพรบกตรทางธรรมชาตร อาทร สถึนามร แผทนดรนไหว ภสเขาไฟ
ระเบรด อศุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนมือจากการควบคศุมของบรรษกทฯ โดยทางบรรษกทฯ จะขอเกต็บเฉพาะคทาใชต้จทายทมีรเกรด
ขถึขนตามจรรงเททานกขน เชทน คทามกดจอาตก ตวเครมืรองบรน, คทาวมีซทาในกรณมีทมีรยมืรนวมีซทาแลต้ว และคทาวางมกดจอาหต้องพกก ฯลฯ

การสนารองทกีชื่นวัชื่งและชนาระเงคิน
 ยคืนยวันการสนารองทกีชื่นวัชื่งกกบเจต้าหนต้าทมีรฝทายขาย พรร้อมสม่งสนาเนาหนวังสคือเดคินทาง 

 ชอาระเงรนมกดจอาภายใน 3 วกนนกบจากวกนทมีรจอง เงรนมกดจอาถมือเปต็นการยมืนยกนการจองของททาน

o ยศุโรป อเมรรกา ออสเตรเลมีย นรวซมีแลนดร์ ททานละ 27,000 บาท



o ญมีรปศุทน เกาหลมี ดสไบ ศรมีลกงกา อรนเดมีย อรนโดนมีเซมีย ททานละ 12,000 บาท

o จมีน ไตต้หวกน เวมียดนาม พมทา กกมพสชา ลาว สรงคโปรร์ ททานละ 7,000  บาท

 คทาทกวรร์สทวนทมีรเหลมือทกขงหมด ชอาระลทวงหนต้า 21 วกนกทอนเดรนทาง
 หากททานไมทชอาระเงรนคทาทกวรร์สทวนทมีรเหลมือตามกอาหนดวกนดกงกลทาว ทางบรรษกทฯ ถมือวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมมี

เงมืรอนไข และขอสงวนสรทธรด ในการคมืนเงรนมกดจอา
 หลกงจากสอารองทมีรนก รงเรมียบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าทมีรฝทายขายจะนกดวกน-เวลา ไปรกบหนกงสมือเดรนทางและเอกสารอมืรนทมีรแจต้งไวต้ใน

โปรแกรม เพมืรอดอาเนรนการยมืรนขอวมีซทา (สอาหรกบประเทศทมีรตต้องทอาวมีซทา)

การยกเลคิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - วกนเดรนทาง
 กรณมียกเลรกการเดรนทางหลกงจากออกตก ตวเครมืรองบรนแลต้ว หากเปต็นตก ตวทมีรสามารถทอา Refund ไดต้ 

ผสต้เดรนทางตต้องรอเงรนคทา Refund ตามระบบและเงมืรอนไขของสายการบรนเททานกขน (ประมาณ 3 
เดมือน)

ตวัตั๋วเครคืชื่องบคิน
 ตก ตวเครมืรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลกบพรต้อมกกน หากตต้องการเลมืรอนวกนเดรนทางกลกบ ททานตต้องชอาระคทาใชต้จทายทมีร

สายการบรนเรมียกเกต็บ และการจกดทมีรนก รงของกรศุตุ๊ปเปต็นไปโดยสายการบรนก อาหนด ทางบรรษกทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซง
ไดต้ 

 คทาภาษมีสนามบรน, คทาภาษมีนอขามกนเชมืขอเพลรงและคทาประกกนวรนาศภกยทางอากาศ ครดตามอกตราทมีรทางสายการบรนแจต้ง ณ วกนทมีร
ออกราคาขาย หากสายการบรนมมีการปรกบขถึขนราคาในภายหลกง ถมือเปต็นคทาใชต้จทายสทวนทมีรเพรรม ทางบรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ใน
การเรมียกเกต็บตามความเปต็นจรรง ณ วกนทมีรออกตก ตว

โรงแรมและหร้องพวัก
 หต้องพกกในโรงแรมสทวนใหญทเปต็นแบบหต้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพกกขถึขนอยสทกกบการวางรสปแบบของ

แตทละโรงแรม กรณมีผสต้รทวมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอมืรนๆ อาจทอาใหต้ไมทไดต้หต้องพกกตรดกกนตามทมีรตต้องการ 
 โรงแรมอนศุญาตใหต้มมีผสต้เขต้าพกกใน 1 หต้องมากทมีรสศุด คมือ 3 คนเททานกขน
 โรงแรมสทวนใหญทไมทมมีหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือมมีจอานวนจอากกด บางโรงแรมอาจจกดเปต็นหต้องพกกคสท และ

เพรรมเตมียงเสรรมใหต้ (Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมทมมีหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรมือไมทมมีเตมียงเสรรมใหต้ ททานจอาเปต็นตต้องแยกเปต็นพกกหต้องเดมีรยว และ

ตต้องชอาระคทาหต้องพกกเดมีรยวเพรรมดต้วย



 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครมืรองปรกบอากาศ เนมืรองจากเปต็นประเทศทมีรอยส ทในแถบอศุณหภสมรตอรา เครมืรองปรกบอากาศจะเปรด
ใหต้บรรการในชทวงฤดสรต้อนเททานกขน

 ในกรณมีทมีรมมีการจกดประชศุมนานาชาตร (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตทางๆ เปต็นผลใหต้คทาโรงแรมสสงขถึขน 3-4 เททาตกวจาก
ราคาตต้นทศุนทมีรครดไวต้ บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรกบเปลมีรยนหรมือยต้ายไปพกกเมมืองใกลต้เคมียงเพมืรอความเหมาะสมของ
โปรแกรม

กระเปป๋าและสวัมภาระเดคินทาง
 นอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระทมีรโหลดลงใตต้ทต้องเครมืรอง สายการบรนอนศุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กรโลกรกม (สอาหรกบ

ผสต้โดยสารชกขน Economy Class) หากสกมภาระมมีนอขาหนกกเกรน สายการบรนมมีสรทธรด เรมียกเกต็บคทาระวางนอขาหนกกเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสกมภาระทมีรสายการบรนอนศุญาตใหต้นอาขถึขนเครมืรองไดต้ ตต้องมมีนอขาหนกกไมทเกรน 7 กรโลกรกม และมมีขนาด กวต้าง x ยาว x สสง

ไมทเกรน 7.5 x 13.5 x 21.5 นรขว 
 ในบางรายการทกวรร์ ทมีรตต้องมมีบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นอขาหนกกของกระเปป๋าอาจจะถสกก อาหนดใหต้ตอรากวทา

มาตรฐานไดต้ ทกขงนมีขขถึขนอยสทกกบขต้อกอาหนดของแตทละสายการบรน ซถึรงผสต้เดรนทางตต้องเปต็นผสต้รกบผรดชอบคทาใชต้จทายเอง


