
WONDERFUL JAPAN
 HOKKAIDO IN WINTER 

5 DAYS 3 NIGHTS

กกกำหนดกกำรเดดินทกำง : มกรกำคม-มมีนกำคม 2559

ไฮไลทท
- นนนั่งกระเชช้กำไฟฟช้กำขขขึ้นภภเขกำไฟออสข ชมวดิวภภเขกำไฟและทะเลสกำบโทยะในมอมมองแบบพพ่โนรกำมพ่กำ

 - เกก็บภกำพประทนบใจกนบคลองโอตกำรอ ทมีนั่ไดช้รนบกกำรขนกำนนกำมวพ่กำเปก็นจอดทมีนั่โรแมนตดิกทมีนั่สอดในฮอกไกโด
- ชมควกำมนพ่กำรนก ฉลกำด แสนรภช้ ของหมมีสกำยพนนธ อทสมีนกขึ้กำตกำลใน ศภนยทอนอรนกษทหมมีโชวะชดินซนน
- ยช้อนยอคไปกนบอกำคกำรสถกำปนตยกรรมเกพ่กำแกพ่สไตลทนมีโอบกำรก็อค อเมรดิกกำ ณ ทกกำเนมียบรนฐบกำลเกพ่กำ
-เยยือนโรงงกำนชก็อกโกแลตชมขนขึ้นตอนกกำรผลดิต เลยือกชดิมเลยือกซยืขึ้อชก็อกโกแลตแสนอรพ่อยในดดินแดนดนนั่งเทพนดิยกำย
-  ผพ่อนคลกำยกนบกกำรแชพ่ออนเซก็นเพยืนั่อสอขภกำพ 

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

39,900.-



วนนแรก กรองเทพฯ – ฮอกไกโด (สนกำมบดินชดิโตเสะ)
21.00 น. พรต้อมกกนททร  ทพ่กำอกำกกำศยกำนสอ วรรณภภมดิ  ประตภ  4  อกำคกำร ผภช้ โดยสกำรขกำออก ชนขึ้น  4 เคกำนท เตอรท  D

สกำยกกำรบดินไทย มทเจต้าหนต้าททรบรรษกทฯ คอยออานวยความสะดวกในเรรรองเอกสาร การเชช็คอรนและการโหลด
กระเปป๋าสกมภาระตทางๆ

23.45 น. ออกเดรนทางสสท เกกำะฮอกไกโด ประเทศญมีนั่ปอพ่น โดย สกำยกกำรบดินไทย เทมีนั่ยวบดินทมีนั่ TG670 
วนนทมีนั่สอง สนกำมบดินชดิโตเสะ - ทะเลสกำบโทยะ – นนนั่งกระเชช้กำภภเขกำไฟออสข – ศภนยทอนอรนกษทพนนธอทหมมี โชวะชดินซนน - เมยือง

โนโบรดิเบทสข  –  จดิโกกอดกำนดิ  –  แชพ่ออนเซก็น 
08.20 น. เดรนทางถถึง สนกำมบดินชดิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญมีนั่ปอพ่น หลกงจากผทานขกขนตอนตรวจคนเขต้าเมรองและ

ศศุลกากรเรทยบรต้อย (เวลาททที่ประเทศญทที่ปปปุ่นเรร็วกวปุ่าประเทศไทย 2 ชชที่วโมง เพพที่อความสะดวกในการนชดหมาย
กรปณาปรชบนาฬฬิกาของทปุ่านใหห้ตรงกชบเวลาทห้องถฬิที่น)
 นอาททานเดรนทางไปสกมผกสความสวยงามของ ทะเลสกำบโทยะ  1 ในทะเลสาบชรรอดกงของฮอกไกโดและเปช็น
ทะเลสาบแหทงเดทยวททรนอขาจะไมทมทนอขาแขช็งปกคลศุมในชทวงฤดสหนาวและใจกลางทะเลสาบมทเกาะกลางโผลทขถึขน
มามทรสปรทางมองดสคลต้ายรสปปลา  

 เทมีนั่ยง รนบประทกำนอกำหกำรกลกำงวนน ณ ภนตตกำคกำร 
หลกงอาหารนอาททานนนนั่งกระเชช้กำสภพ่ภ ภเขกำไฟออสข  ททรระเบรดมาแลต้วถถึง 4 ครกข งในรอบ 100 ปท ใหต้ททานไดต้ชรรนชมวรว
ทรวทกศนน์ของภสเขาและตต้นไมต้ททรถสกปกคลศุมไปดต้วยหรมะสทขาวสะอาดตาในชทวงฤดสหนาว พรต้อมชมภสเขาไฟ
โชวะหรรอโชวะซรนซกน  ภสเขาไฟนต้องใหมทททรเกรดจากการเคลรรอนตกวของเปลรอกโลกในปท 1946 ซถึรงระเบรด
ปะทศุตรดตทอกกนนานถถึง  2  ปท  ซถึรงปกจจศุบกนยกงมทควกนลอยกรศุทนอยสท  นอาททานเขต้าชมความนทารกก ฉลาดแสนรสต้
ของหมทสทนอขาตาล ณ ศภนยทอนอรนกษทพนนธอทหมมี โชวะชดินซนน   ซถึรงเปช็นหมทททรหาไดต้ยากในปกจจศุบกนจะพบแตทบน
เกาะฮอกไกโด เกาะซาคารรน และหมสทเกาะคสรรนของรกสเซทยเททานกขนททรจะคอยมาโบกไมต้โบกมรอทกกทายททาน
จากนกขนนอาททานเดรนทางสสท เมยืองโนโบรดิเบก็ทสข เมรองททรเตช็มไปดต้วยรทสอรน์ท สถานตากอากาศ  มทบทอนอขาพศุรต้อนททร
มทชรรอเสทยงททรสศุดของเกาะฮอกไกโด นอาททานสสท  จดิโกคอดกำนดิ (Jigokudani) หรรอ นรกวนลเลยท ซถึรงมทความหมายวทา
หอบผกำนรก หศุบผาททรเกรดจากภสเขาไฟซถึรงยกงไมทดกบ จถึงกทอใหต้เกรดนอขาพศุรต้อนและบทอโคลนเดรอดอกนเปช็น
ปรากฏการณน์ทางธรรมชาตรททรยกงคงอยส ท  นอาททานเดรนผทานสะพานทางเดรนเพรรอไปยกงบทอตต้นกอาเนรดโดยสอง
ขต้างสะพานจะมทนอขาพศุรต้อนไหลออกมาเปช็นลอาธาร และมทบทอเลช็กใหญทใหต้เหช็นตลอดทางททรเดรนไป
นกกำทพ่กำนเดดินทกำงเขช้กำสภพ่โรงแรมทมีนั่พนก NOBORIBETSU MANSEIKAKU หรยือเทมียบเทพ่กำ

คกนั่กำ รนบประทกำนอกำหกำรคกนั่กำ ณ  หช้องอกำหกำรของโรงแรม
หลกงอาหารเชรญททานผทอนคลายกกบการอาบนอขาแรทธรรมชาตรในสไตลน์ญทรปศุทน หรรอททรเรทยกวทา “ออนเซช็น”  ซถึรง
ชาวญทรปศุทนมทความเชรรอวทานอขาแรทธรรมชาตรนทขมทสทวนชทวยในเรรรองโรคภกยไขต้เจช็บและชทวยใหต้ผรวพรรณเปลทงปลก รง



วนนทมีนั่สกำม เมยืองโอตกำรอ –  คลองโอตกำรอ – โรงเปพ่กำแกช้วคดิตกำอดิชดิ – พดิพดิธภนณฑทกลพ่องดนตรมี –  ซนปโปโร – 
                          โรงงกำนชก็อกโกแลต ชดิโรอดิ โคอดิบดิโตะ - ศกำลเจช้กำฮอกไกโด

เชช้กำ รนบประทกำนอกำหกำรเชช้กำ ณ หช้องอกำหกำรของโรงแรม
นอาททานออกเดรนทางสสท  เมยืองโอตกำรอ ศสนยน์กลางการคต้าทางนอขาททรโดดเดทนททรสศุดในเกาะฮอกไกโด ซถึรงมทตถึกรา
บต้านชทองเปช็นทรงตะวกนตกสรบเนรรองมาจากอรทธรพลของรกสเซทยหลกงจากททรไดต้ทอาการคต้าก กบญทรปศุทนในสมกยกทอน
ระหวทางทางททานจะไดต้เพลรนตากกบทกศนทยภาพอกนงดงามของธรรมชาตรและภาพวรถทชทวรตความเปช็นอยส ทอยทาง
เรทยบงทายของชาวญทรปศุทนในแถบนกขน นอาททานไปสกมผกสความโรแมนตรกของ คลองโอตกำรอ  ททรมทความยาว
1,140 เมตร และเชรรอมตทอกกบอทาวโอตารศุในสมกยกทอนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกกบยศุคอศุตสาหกรรมการขนสทง
ทางเรรอ โดยในยามคอราครนคลองแหทงนทข ไดต้รกบคอาขนานนามวทาเปช็นจศุดททรโรแมนตรกททรสศุด ถรอเปช็นสกญลกกษณน์
ของเมรองโอตารศุททรไดต้รกบความนรยม มาถทายภาพคสท เปช็นททรระลถึกเปช็นอกนดกบตต้นๆของเมรอง  นอา ททานสสท
โรงเปพ่กำแกช้วคดิตกำอดิชดิ ททรขถึขนชรรอของเมรองโอตารศุ ชมการเปทาแก ต้วในรสปแบบตทางๆ เชทน โคมไฟประดรษฐน์หลาก
หลายรสปแบบ, แกต้วใสทนอขา, ตศุตุ๊กตาตกวเลช็กๆททรทอาจากเนรขอแกต้วททรสวยงามใหต้ททานไดต้เดรนเลรอกชมเลรอกซรขอ  จาก
นกขนนอาททานชม พดิพดิธภนณฑทกลพ่องดนตรมี  อาคารเกทาแกทสองชกขน ททรภายนอกถสกสรต้างขถึข นจากอรฐแดง แตท
โครงสรต้างภายในทอาดต้วยไมต้สรต้างขถึขนในปท 1910 ปกจจศุบกนนกบเปช็นมรดกทางสถาปกตยกรรมททรเกทาแกทและควร
คทาแกทการอนศุรกกษน์ใหต้เปช็นสมบกตรของชาตร และททรนทรยกงมทกลทองดนตรทมากมายหลากหลายแบบ ใหต้ททานไดต้
เลรอกชมเลรอกซรขอเปช็นของฝากของททรระลถึก

เทมีนั่ยง รนบประทกำนอกำหกำรกลกำงวนน  ณ  ภนตตกำคกำร 
บพ่กำย นอา ททานเดรนทางสสท   เมยืองซนปโปโร  เมรองศสนยน์กลางความเจรรญของเกาะฮอกไกโด นอา ททานชม

โรงงกำนชก็อกโกแลต ชดิโรอดิ โคอดิบดิโตะ ตกวอาคารของโรงงานถสกสรต้างขถึขนในสไตลน์ยศุโรปททรลต้อมรอบไปดต้วย
สวนดอกไมต้ พรต้อมทกขงชรมและเลรอกซรขอชช็อกโกแลตหรรอไอศครทมแบบตทางๆ ซถึรงผลรตจากนมสดของเกาะ
ฮอกไกโด โดยมทชช็อคโกแลตททรขถึขนชรรอททรสศุดของททรนทขครอ Shiroi Koibito ซถึรงมทความหมายวทา ชช็อกโกแลตขาว
แดทคนรกก อรสระใหต้ททานไดต้เลรอกชรมเลรอกซรข อกลกบไปเปช็นของฝากใหต้คนททรททานรกกกกนตามอกธยาศกย
จากนกขนนอาททานไปสกกการะขอพร ณ ศกำลเจช้กำฮอกไกโด หรรอเดรมชรรอ ศกำลเจช้กำซนปโปโร เปลทรยนเพรรอใหต้สมกกบ
ความยรรงใหญทของเกาะศาลเจต้าชรนโตนทข  ททรคอยปกปกกษน์รกกษาใหต้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมทความสงบสศุขถถึงแมต้
จะไมทไดต้มทประวกตรศาสตรน์อกนยาวนานนกบพกนปท แตทกช็เปช็นททรสอาหรกบใหต้คนทต้องถรรนไดต้กราบไหวต้สรรงศกกดรด สรทธรด
ททรสรงสถรตอยสท ณ ศาลเจต้าแหทงนทข  เพรรอเปช็นขวกญและกอาลกงใจ

คกนั่กำ รนบประทกำนอกำหกำรคกนั่กำ ณ  ภนตตกำคกำร
นกกำทพ่กำนเดดินทกำงเขช้กำสภพ่โรงแรมทมีนั่พนก  SAPPORO GARDEN PALACE หรยือเทมียบเทพ่กำ



วนนทมีนั่สมีนั่ ตลกำดปลกำนดิโจ – ทกกำเนมียบรนฐบกำลเกพ่กำ – สวนโอโดรดิ – หอนกำฬดิกกำซนปโปโร – มดิตซอย เอกำททเลก็ต
เชช้กำ รนบประทกำนอกำหกำรเชช้กำ ณ หช้องอกำหกำรของโรงแรม

นอาททานสสท  ตลกำดปลกำนดิโจ ตลาดสดของซกปโปโรททรรวบรวมเอารสชาตรความสดของฮอกไกโดเอาไวต้
มากมาย จอาหนทายผลรตภกณฑน์จากทะเล ไมทวทาจะเปช็นปสขน ของดกงประจอาเมรองซกปโปโร หอยเชลลน์สดๆ
ขนาดใหญท กศุ ต้ง ไขทปลาแซลมอน ปลานานาชนรดและอทกมากมายใหต้ททานไดต้เลรอกซรข อรกบประทาน
นอาททานเขต้าชม ทกกำเนมียบรนฐบกำลเกพ่กำฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปกตยกรรมอาคารสไตลน์นทโอบารช็อค
อเมรรกา ททรเลทยนแบบมาจากอาคารทอาเนทยบรกฐบาลแหทงรกฐแมสซาซสเซตสน์ สหรกฐอเมรรกา ททรใชต้อรฐมากกวทา
2.5 ลต้านกต้อน เปช็นอรฐททรทอามาจากหมสทบต้านซรโรอรชรและโทโยชรรทา  นอาททานเดรนทางสสท  สวนสกำธกำรณะโอโดรดิ
สวนสาธารณะททรอยส ทใจกลางเมรองซกปโปโร เปช็นสถานททรจกดงานเทศกาลตทางๆ ของเมรอง อาทร เทศกาลหรมะ
ในเดรอนกศุมภาพกนธน์ของทศุกปท, เทศกาล White Illumination ททรมทการประดกบไฟอยทางสวยงามในชทวงครร
สมาสตน์ เปช็นตต้น จากนกขนนอาททานผทานชม  หอนกำฬดิกกำซนปโปโร ททรมทความเกทาแกทอยสทคสทกกบเมรองซกปโปโรมาชต้า
นาน จนไดต้รกบการขถึขนทะเบทยนใหต้เปช็นมรดกทางวกฒนธรรมททรสอาคกญอทกแหทงหนถึรง เดรมททรเปช็นโรงฝถึกงานของ
มหาวรทยาลกยฮอกไกโดแตทไดต้ปรกบเปลทรยนสรต้างเปช็นหอนาฬรกาและมทระฆกงตทบอกเวลาตกข งแตท พ.ศ.2424
จนถถึงปกจจศุบกนกช็ยกงสามารถบอกเวลาไดต้อยสท  

เทมีนั่ยง รนบประทกำนอกำหกำรกลกำงวนน  ณ  ภนตตกำคกำร 
บพ่กำย นอาททานเดรนทางสสท  มดิตซอย เอกำททเลก็ต (MITSUI OUTLET) ศสนยน์รวมแฟชก รนทกนสมกย แหลทงรวมพลของ

สรนคต้าแบรนดน์เนมชรรอดกงจากทก รวโลกประกอบดต้วยแบรนดน์ดกงถถึง 128 แบรนดน์ อาทรเชทน Coach Armani,
Ralph Lauren, Seigo เพทยบพรต้อมดต้วยสรนคต้าสอาหรกบทศุกคนตกขงแตทสรนคต้าแฟชก รนหญรงชาย และเดช็ก จนถถึง
อศุปกรณน์กทฬา และสรนคต้าทก รวไป นอกจากนทขภายในหต้าง ยกงมทศสนยน์อาหารขนาดใหญท ททรจศุไดต้ 650 ททรนกรง และมท
Hokkaido Roko Farm Bridge ซถึรงเปช็นพรขนททรททรมทสรนคต้าทต้องถรรนและสรนคต้าจากฟารน์มสดมาขายอทกดต้วย

คกนั่กำ อดิสระอกำหกำรคกนั่กำตกำมอนธยกำศนย 
นกกำทพ่กำนเดดินทกำงเขช้กำสภพ่โรงแรมทมีนั่พนก  SAPPORO GARDEN PALACE หรยือเทมียบเทพ่กำ

วนนทมีนั่หช้กำ สนกำมบดินชดิโตเสะ – กรองเทพฯ  
เชช้กำ รนบประทกำนอกำหกำรเชช้กำ ณ หช้องอกำหกำรของโรงแรม
07.30 น. ออกเดรนทางจากโรงแรมททรพกกไปยกง สนกำมบดินชดิโตเสะ เพรรอตรวจเชช็คเอกสารและเชช็คอรนเตรทยมตกวเดรนทางกลกบ
10.55 น. ออกเดรนทางจาก สนกำมบดินชดิโตเสะ เกกำะฮอกไกโด โดยสกำยกกำรบดินไทย เทมีนั่ยวบดินทมีนั่ TG671
16.45 น. เดรนทางถถึง ทพ่กำอกำกกำศยกำนสอวรรณภภมดิ โดยสวกสดรภาพพรต้อมความประทกบใจ

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

http://dplusguide.com/sapporosnowfest65
http://www.wonderfulpackage.com/


อนตรกำคพ่กำบรดิกกำร   /   ทพ่กำน 

กกกำหนดกกำรดดินทกำง
ผภช้ใหญพ่ พนก
หช้องละ 2

ทพ่กำน

เดด็ก อายย 2-12 ปป
พพักเดปดี่ยว

เพพดี่มทท่านละพพักกพับ 1
ผผผู้ใหญท่

พนกกนบ 2
ผภช้ใหญพ่ มมีเตมียง

พนกกนบ 2 ผภช้ใหญพ่
ไมพ่มมีเตมียง

16 - 20 มกรกำคม 2559 39,900 39,900 38,900 37,900 7,500
17 - 21 กอมภกำพนนธท 2559 39,900 39,900 38,900 37,900 7,500

04 - 08 มมีนกำคม 2559 39,900 39,900 38,900 37,900 7,500

อนตรกำนมีขึ้รวม 
 คทาตก ตวเครรรองบรนไป–กลกบ ชกขนประหยกด (เดรนทางไปกลกบพรต้อมกรศุตุ๊ปเททานกขน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบศุในรายการ
 คทาภาษทสนามบรน และคทาภาษทนอขามกนตามรายการทกวรน์ อกพเดทเมรรอวกนททร 1 พ.ย. 2558
 คทารถปรกบอากาศนอาเททรยวตามระบศุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมทอนศุญาตใหต้คนขกบรถเกรน 12 ช.ม. / วกน)
 คทาเขต้าชมสถานททรตทางๆ ตามททรระบศุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถครนเปช็นเงรนไดต้ เนรรองจากบรรษกทฯ ตต้องจองและซรขอตก ตวลทวงหนต้า)
 โรงแรมตามระบศุ หรรอเททยบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า 
 คทาอาหารตามททรระบศุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรขมลองอาหารพรขนเมรองของแตทละประเทศ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครรรอง สายการบรนอนศุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กก. 
 คทาหกวหนต้าทกวรน์ คอยดสแลและออานวยความสะดวกตลอดการเดรนทางจอานวน 1 ททาน
 คทาประกกนอศุบกตรเหตศุในการเดรนทาง คศุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษกท MSIG INSURANCE  (เงรรอนไขตาม

กรมธรรมน์)

อนตรกำนมีขึ้ไมพ่รวม 
 คทาดอาเนรนการทอาหนกงสรอเดรนทาง หรรอคทาธรรมเนทยมในการยรรนใบอนศุญาตเขต้า-ออกเมรองสอาหรกบคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตกว อาทร คทาโทรศกพทน์, คทาซกกรทด, คทาเครรรองดรรมและอาหารนอกเหนรอจากททรระบศุในรายการ
 คทาอาหารและเครรรองดรรมททรสกรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนรอจากททรบรรษกทฯ จกดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงก กนเปช็นกรณทพรเศษ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรเกรนกวทาสายการบรนกอาหนด 
 คทาวทซทาเขต้าประเทศญทรปศุทน (ยกเลรกเมรรอ 1 กรกฎาคม 2556)
 คทาภาษทมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษทหกก ณ ททรจทาย 3%
 คทาทรปพนกกงานขกบรถและคทาทรปไกดน์ มาตรฐาน  ญทรปศุทนวกนละ 500 เยน x 4 วกน = 2,000 เยน/ททาน/ทรรป



เงยืนั่อนไขกกำรเดดินทกำง
 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณทมทผสต้ เดรนทางตอรากวทา 30 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสต้เดรนทางทราบลทวง

หนต้ากทอนเดรนทาง 15 วกน

 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรกบเปลทรยนโปรแกรมเพรรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตศุอกนเนรรองมาจาก
การลทาชต้าของสายการบรน, การนกดหยศุดงาน, ภกยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภกย, การกทอจลาจล, อศุบกตรเหตศุ ฯลฯ โดยจะคอานถึง
ถถึงผลประโยชนน์ของผสต้เดรนทางเปช็นสอาคกญ

 บรรษกทฯ จะไมทรกบผรดชอบคทาใชต้จทายททรเกรดขถึขน หากททานถสกปฏรเสธการเขต้าเมรอง อกนเนรรองจากการกระทอาททรสทอไปในทางผรด
กฎหมายหรรอการหลบหนทเขต้าเมรอง ฯลฯ และจะไมทครนเงรนคทาทกวรน์ททรชอาระมาแลต้ว

 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณทททรเกรดภกยพรบกตรทางธรรมชาตร อาทร สถึนามร แผทนดรนไหว ภสเขาไฟ
ระเบรด อศุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนรอจากการควบคศุมของบรรษกทฯ โดยทางบรรษกทฯ จะขอเก ช็บเฉพาะคทาใชต้จทายททร
เกรดขถึขนตามจรรงเททานกขน เชทน คทามกดจอาตก ตวเครรรองบรน, คทาวทซทาในกรณทททรยรรนวทซทาแลต้ว และคทาวางมกดจอาหต้องพกก ฯลฯ

กกำรสกกำรองทมีนั่นนนั่งและชกกำระเงดิน
 ยยืนยนนกกำรสกกำรองทมีนั่นนนั่งกกบเจต้าหนต้าททรฝทายขาย พรช้อมสพ่งสกกำเนกำหนนงสยือเดดินทกำง 

 ชอาระเงรนมกดจอาภายใน 3 วกนนกบจากวกนททรจอง เงรนมกดจอาถรอเปช็นการยรนยกนการจองของททาน

o ยศุโรป อเมรรกา ออสเตรเลทย นรวซทแลนดน์ ททานละ 27,000 บาท

o ญทรปศุทน เกาหลท ดสไบ ศรทลกงกา อรนเดทย อรนโดนทเซทย ททานละ 12,000 บาท

o จทน ไตต้หวกน เวทยดนาม พมทา กกมพสชา ลาว สรงคโปรน์ ททานละ 7,000 บาท

 คทาทกวรน์สทวนททรเหลรอทกขงหมด ชอาระลทวงหนต้า 21 วกนกทอนเดรนทาง
 หากททานไมทชอาระเงรนคทาทกวรน์สทวนททรเหลรอตามกอาหนดวกนดกงกลทาว ทางบรรษกทฯ ถรอวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมท

เงรรอนไข และขอสงวนสรทธรด ในการครนเงรนมกดจอา
 หลกงจากสอารองททรนก รงเรทยบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าททรฝทายขายจะนกดวกน-เวลา ไปรกบหนกงสรอเดรนทางและเอกสารอรรนททรแจต้งไวต้ใน

โปรแกรม เพรรอดอาเนรนการยรรนขอวทซทา (สอาหรกบประเทศททรตต้องทอาวทซทา)



กกำรยกเลดิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - วกนเดรนทาง
 กรณทยกเลรกการเดรนทางหลกงจากออกตก ตวเครรรองบรนแลต้ว หากเปช็นตก ตวททรสามารถทอา 

Refund ไดต้ ผสต้เดรนทางตต้องรอเงรนคทา Refund ตามระบบและเงรรอนไขของสายการบรน
เททานกขน (ประมาณ 3 เดรอน)

ตนตั๋วเครยืนั่องบดิน
 ตก ตวเครรรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลกบพรต้อมกกน หากตต้องการเลรรอนวกนเดรนทางกลกบ ททานตต้องชอาระคทาใชต้จทายททร

สายการบรนเรทยกเกช็บ และการจกดททรนก รงของกรศุตุ๊ปเปช็นไปโดยสายการบรนก อาหนด ทางบรรษกทฯ ไมทสามารถ เขต้าไป
แทรกแซงไดต้ 

 คทาภาษทสนามบรน, คทาภาษทนอขามกนเชรขอเพลรงและคทาประกกนวรนาศภกยทางอากาศ ครดตามอกตราททรทางสายการบรนแจต้ง ณ วกนททร
ออกราคาขาย หากสายการบรนมทการปรกบขถึขนราคาในภายหลกง ถรอเปช็นคทาใชต้จทายสทวนททรเพรรม ทางบรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด
ในการเรทยกเกช็บตามความเปช็นจรรง ณ วกนททรออกตก ตว

โรงแรมและหช้องพนก
 หต้องพกกในโรงแรมสทวนใหญทเปช็นแบบหต้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพกกขถึขนอยสทกกบการวางรสปแบบของ

แตทละโรงแรม กรณทผสต้รทวมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอรรนๆ อาจทอาใหต้ไมทไดต้หต้องพกกตรดกกนตามททรตต้องการ 
 โรงแรมอนศุญาตใหต้มทผสต้เขต้าพกกใน 1 หต้องมากททรสศุด ครอ 3 คนเททานกขน
 โรงแรมสทวนใหญทไมทมทหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรรอมทจอานวนจอากกด บางโรงแรมอาจจกดเปช็นหต้องพกกคสท และ

เพรรมเตทยงเสรรมใหต้ (Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมทมทหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรรอไมทมทเตทยงเสรรมใหต้ ททานจอาเปช็นตต้องแยกเปช็นพกกหต้องเดทรยว และ

ตต้องชอาระคทาหต้องพกกเดทรยวเพรรมดต้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครรรองปรกบอากาศ เนรรองจากเปช็นประเทศททรอยส ทในแถบอศุณหภสมรตอรา เครรรองปรกบอากาศจะ

เปรดใหต้บรรการในชทวงฤดสรต้อนเททานกขน



 ในกรณทททรมทการจกดประชศุมนานาชาตร (Trade Fair) หรรองานเทศกาลตทางๆ เปช็นผลใหต้คทาโรงแรมสสงขถึขน 3-4 เททาตกวจาก
ราคาตต้นทศุนททรครดไวต้ บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรกบเปลทรยนหรรอยต้ายไปพกกเมรองใกลต้เคทยงเพรรอความเหมาะสมของ
โปรแกรม

กระเปป๋กำและสนมภกำระเดดินทกำง
 นอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครรรอง สายการบรนอนศุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กรโลกรกม 

(สอาหรกบผสต้โดยสารชกขน Economy Class) หากสกมภาระมทนอขาหนกกเกรน สายการบรนมทสรทธรด เรทยกเกช็บคทาระวางนอขาหนกกเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสกมภาระททรสายการบรนอนศุญาตใหต้นอาขถึขนเครรรองไดต้ ตต้องมทนอขาหนกกไมทเกรน 7 กรโลกรกม และมทความกวต้าง+ยาว+สสง 

ไมทเกรน 115 เซนตรเมตร หรรอ 25 เซนตรเมตร (9.75 นรขว) x 56 เซนตรเมตร (21.5 นรขว) x 46 เซนตรเมตร (18 นรขว) 
 ในบางรายการทกวรน์ ททรตต้องมทบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นอขาหนกกของกระเปป๋าอาจจะถสกกอาหนดใหต้ตอรากวทา

มาตรฐานไดต้ ทกขงนทขขถึขนอยสทกกบขต้อกอาหนดของแตทละสายการบรน ซถึรงผสต้เดรนทางตต้องเปช็นผสต้รกบผรดชอบคทาใชต้จทายเอง


