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 HOKKAIDO SNOW TOMAMU 

5DAYS 4NIGHTS BY TG 

SPECIAL FLIGHT!! 
 ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  

ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั  
 

โทมามุ สนุกสดุเหวี่ยงกบักิจกรรมหน้าหนาวหลากหลายท่ี โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ 

โทยะ  ชมความงามของทะเลสาบโทยะทีต่ ัง้อยู่ในวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
เยีย่มชม ฟารม์หมีสีน้ําตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดกวา่รอ้ยตวั , 
นัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอสู ุเพื่อชมทวิทศัน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝ ัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี

ซปัโปโร   ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ อาคารท่ีทาํการรฐับาลเก่า ทีรู่จ้กักนัในนาม
ทําเนียบอฐิแดง, สมัผสับรรยากาศ ตลาดปลายามเช้า, อิสระเตม็วนัในเมือง
ซปัโปโร 

ชิโตเสะ เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที่ เรร่า เอาทเ์ลต็ และอิออน มอลล ์
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ก าหนดการเดินทาง 
13-17 / 20-24 / 27-31 มกราคม 2561 
17-21 / 24-28 กมุภาพนัธ์ 2561 

3-7 / 10-14 มีนาคม 2561 

วนัแรก            สนามบินสวุรรณภมิู >> สนามบินชินชิโตเสะ >> โทมาโคมยั 

 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

08.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG680 
16.25 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  

หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางสู่
เมืองโทมาโคมยั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

 

วนัท่ีสอง           โทมาโคมยั >> ทะเลสาบโทยะ >> นัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอสู ุ>> 
                          ฟารม์หมีสีน้ําตาล >> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> 
                          ซปัโปโร 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอูสุซงั (Usuzan 

Ropeway) ชมทิวทศัน์ภเูขาไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที่เกดิจากการสัน่สะเทอืนของ
เปลือกโลกในปีค.ศ.1943 (หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) 
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ความรอ้นใตพ้ภิพไดด้นัพืน้ดนิสูงขึน้มาเรื่อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูง
ถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ไดใ้นปจัจุบนั และยงัคงมพีลงังานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาว
หมิะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขา
ไฟโชวะชนิซัง ท่านจะได้พบกบั ฟาร์มหมีโชวะชินซงั ให้ท่านได้สมัผสัความน่ารกัและ
ฉลาดแสนรูข้องหมสีน้ํีาตาลนบั 100 ตวั ทีใ่กลสู้ญพนัธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกนัว่าหมสีน้ํีาตาลนี้ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจ้าของพวกเขา
อกีดว้ย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุหนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญี่ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอรร์ิง่ จนไดช้ือ่ว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตา
รุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป นําท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิแสนโร
แมนติคของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน้ําของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื้อ
สนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่กดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนได้อกีด้วย จากนัน้
พาท่านเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ทีส่่งเสยีงดนตรตีอ้นรบั
ท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมววิฒันาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื้อกล่องดนตรทีีท่า่นชืน่ชอบหรอืจะเลอืกจดัทํากล่อง
ดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลกกไ็ด้ นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน้ําโบราณที่ตัง้
เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภัณฑ์ ที่มอีายุการใชง้านนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ  ได้
เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลาง
ความเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่าง
จากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รบัคําแนะนําและพฒันาจากผู้เชี่ยวชาญ
ชาวอเมริกนั ดงันัน้ผงัเมอืงจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผ้าตามพื้นฐานการวางผงัเมอืง
ของอเมรกิา 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีสาม         อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้
อย่างเตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็นตกึที่สูงที่สุดใน
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ซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ที่ระดบัความสูง 
160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ่ง
ที่ช ัน้ 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลอืกชมิอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี้ย ังมีจุดชมวิวกลางคืนท่ีภูเขาโมอิวะ วิว
กลางคืนของที่นี่นัน้ตดิอนัดบั 1 ใน 3 สถานที่ที่ววิกลางคนืสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 
ท่านสามารถขึน้ไปบนยอดเขาด้วยกระเชา้และเคเบิ้ล คาร์ หรอืหากต้องการท่องเที่ยว
เชงิประวตัศิาสตร ์กย็งัมหีมู่บ้านประวติัศาสตรฮ์อกไกโดใหท้่านไดเ้ขา้เยีย่มชม  
(ไม่มีรถบสับริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ) 

 กลางวนั - คํา่  อิสระรบัประทานอาหารมือ้กลางวนัและคํา่ ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่าน(เน้ือแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัท่ีส่ี               ซปัโปโร >> ตลาดเช้า >> ท่ีทาํการรฐับาลเก่า >> โทมาม ุ 
                         >> สนุกกบักิจกรรมหน้าหนาวท่ีโฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ 

 
 
 
 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ ตลาดปลายามเช้า พาท่านเดินเล่นสมัผสักบับรรยากาศของ

ตลาดปลาย่านใจกลางเมอืง แหล่งรวมร้านขายอาหารทะเลสายพนัธุ์ต่างๆ ทัง้แบบสด 
และแบบแห้ง ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนัน้น าท่านชม 
อาคารที ่ทําการ รฐั บาลเก ่า  หรอืทํา เน ียบอ ฐิแดง สร ้างขึน้ ในปีค .ศ.1888  
สถาปตัยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปด
เหลี่ยมนํามาจากรฐัแมสซาชูเสทท์ สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสร้างประมาณ 2.5 
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ล้านก้อน ผูท้ี่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิน่และใชว้สัดุภายในประเทศ อาคาร
นี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมา
ถูกไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึน้มาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปจัจุบนัได้อนุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัิ
ทางวฒันธรรมและใชส้ําหรบัต้อนรบับุคคลสําคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่น  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ สกรีสีอร์ทระดบัหรู ที่มกีจิกรรมสําหรบัฤดู

หนาวมากมายใหท้า่นไดเ้ขา้ร่วมและสมัผสักบัหมิะสขีาวบรสิุทธิไ์ดอ้ยา่งเตม็ที ่รวมไปถงึ
กจิกรรมในร่มอกีมากมาย คาเฟ่สุดชคิบรรยากาศด ีรา้นอาหารบรรยากาศอบอุ่น อาหาร
รสเลศิ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมของทางโฮชโินะ รสีอรต์ โทมามุ ดงัต่อไปนี้ 

 -สกีและสโนวบ์อรด์ ทีโ่ทมามุมลีานสกขีนาดใหญ่ เหมาะกบัคอรส์สกหีลากหลายระดบั
ใหท้่านไดเ้ลอืกเล่น หรอืหากจะเริม่เรยีนการเล่นสก ีกม็เีจ้าหน้าที่ผูช้ํานาญคอยแนะนํา
อย่างละเอยีด 

 -สโนว์ โมบิล มหีลากหลายเส้นทางให้ท่านได้เลือก ตัง้แต่ 3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10 
กโิลเมตร มทีัง้คอรส์สําหรบัเดก็และผูใ้หญ่ 

 -บานาน่า โบท๊ และสโนว ์ราฟต้ิง ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ท่านได้ลองนัง่บานาน่า 
โบ๊ท และเรอืยางล่องไปตามพืน้หมิะ สนุกไม่แพก้ารล่องเรอืในน้ําทะเล  

 -สโนวช์ ูทวัร ์หากท่านอยากลองกจิกรรมเดนิป่าหมิะ ท่านสามารถเลอืกเขา้คอร์สเดนิ
ปา่หมิะ โดยสวมใส่รองเทา้ชนิดพเิศษทีใ่ชเ้ดนิบนพืน้หมิะโดยเฉพาะ  โดยในหนึ่งคอร์ส
ใชเ้วลาเพยีง 45 นาทเีท่านัน้  
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-เสลท ใหท้่านไดส้นุกกบัการลื่นไถลกระดานหมิะบนเนินทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะสขีาว  
-ไอซ ์วิลเลจ ชว่งเยน็ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นในหมู่บ้านน้ําแขง็ ภายในมี
สิ่งก่อสร้างหลากหลายที่ล้วนสร้างจากน้ําแข็งทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่, บาร์, 
รา้นอาหาร, โบสถ ์ฯ ภายในหมู่บ้านมกีารประดบัไฟและแสงเทยีน เพิม่ความสวยงาม
ใหบ้รรยากาศโดยรอบดูอบอุ่นและโรแมนตคิมากขึน้ นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมอื่นๆ อกี
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกสนุกสนาน 

 **ราคาทวัรร์วมกิจกรรมสเลทและค่าเข้าชมหมู่บ้านไอซ ์วิลเลจ เท่านัน้** 
 **ไม่รวมค่ากิจกรรมอ่ืนๆ ภายในโฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ** 

**ปริมาณหิมะสาํหรบักิจกรรมต่างๆ ขึน้อยู่กบัสภาพภมิูอากาศ** 
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ เพ่ือนําท่านเข้าสู่ ท่ีพกัระดับ
เทียบเท่า 3 ดาว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พิเศษ !! ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟต์ขาป ู
 
หลงัมือ้อาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุท่ี
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่าถ้าได้แช่น ้ าแร่แล้วจะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีห้า            ยบูาริ >> อิออน มอลล ์>> เรร่า เอาทเ์ลต็ >> สนามบินชินชิโตเสะ >>  
                         สนามบินสวุรรณภมิู 

 
 
 
 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
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08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้
ท่านได้เลอืกซื้ออาทเิช่นของใชใ้นบ้าน, เครื่องแต่งตวั, ของเล่น, ซุปเปอร์มาร์เกต็และ
รา้นอาหาร 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัต่อกบัสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายที่ RERA Outlet Park ที่
พร้อมใจกนัลดราคาสนิค้าอาทเิช่น Coach, BEAMS, Champion, Columbia, LEE, 
LEGO, The North Face, Samsonite, Franc Franc, Seiko, Urban Reserch, 
Triumph, GAP, Miki House, Hush Puppies ฯลฯ 
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือทาํการเชค็อิน 

18.00 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG681 

23.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทาง 
13-17 / 20-24 / 27-31 มกราคม 2561 
17-21 / 24-28 กมุภาพนัธ์ 2561 

3-7 / 10-14 มีนาคม 2561 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 49,900.- บาท 25,000.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 44,900.- บาท 22,500.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37,500.- บาท 18,800.- บาท 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่านละ 

9,900.- บาท 9,900.- บาท 
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สุวรรณภมิู กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะ
ของทวัรว์่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการกาํหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สายการบินไทย ได้น้ําหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ิน น้ําหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี
เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
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การเดินทาง) 
*** เด็กอายุตํา่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน้ํามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัย์สินสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่าน้ําด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน้ําด่ืมระหว่างทวัร์) 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   

1. กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรุณาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
การยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ ี  
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          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 
4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาํระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั

เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 
 
 

 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 
 
 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (VTG)HOKKAIDO SNOW TOMAMU 5DAYS 4NIGHTS BY TG ON JAN-MAR 2019 

 
 
 

 

 


