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DAYS 4NIGHTS BY TG

SPECIAL FLIGHT!! 

ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น
ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั  

สนุกสดุเหวี�ยงกบักิจกรรมหน้าหนาวหลากหลายที� โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ

ชมความงามของทะเลสาบโทยะทีตั )งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาติ
เยียมชม ฟารม์หมีสีนํ-าตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ื)นเมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั
นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอสู ุเพือชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ
เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตารุ

ถชีวีติ 2 ฝ ั งคลอง ทียงัคงกลินอายอารยธรรมญีปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี
ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ อาคารที�ทาํการรฐับาลเก่า
ทาํเนียบอฐิแดง, สมัผสับรรยากาศ ตลาดปลายามเช้า, อิสระเตม็วนัในเมือง
ซปัโปโร เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ)งทีย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ)งที เรร่า เอาทเ์ลต็ และอิออน มอลล์

กาํหนดการเดินทางวนัที� 30 ธนัวาคม 2561 – 3 มกราคม 

-3JANUARY 2019 

AAAAMMMMUUUU    

TG 

 

ประเทศญี�ปุ่ น  

โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมาม ุ

ทีตั )งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
ชมหมสีายพนัธุพ์ื)นเมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั , 

เพือชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 
คลองโอตาร ุเอกลกัษณ์

ทียงัคงกลินอายอารยธรรมญีปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

อาคารที�ทาํการรฐับาลเก่า ทีรูจ้กักนัในนาม
อิสระเตม็วนัในเมือง

ย่านซูซูกิโน่ 
และอิออน มอลล ์

 

มกราคม 2562 
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30 ธ.ค. 61         สนามบินสวุรรณภมิู >> สนามบินชินชิโตเสะ >> โทมาโคมยั 

 

05.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั -นที� 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั -นตอนการเชค็อิน 

08.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เที�ยวบินที� TG680 
16.25 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น  

หลงัจากผ่านขั -นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําท่านเดินทางสู่
เมืองโทมาโคมยั 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

 

31 ธ.ค. 61         โทมาโคมยั >> ทะเลสาบโทยะ >> นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอสู ุ>> 
                          ฟารม์หมีสีนํ-าตาล >> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> 
                          ซปัโปโร 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เพื�อขึ-นกระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอูสุซงั (Usuzan 

Ropeway) ชมทิวทศัน์ภเูขาไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟทีเกดิจากการสั นสะเทอืนของ
เปลอืกโลกในปีค.ศ.1943 (หรอืปีโชวะของญีปุ่น ซึงเป็นทีมาของชือเรยีกภูเขาไฟโชวะ) 
ความรอ้นใต้พภิพได้ดนัพื)นดนิสูงขึ)นมาเรือยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูง
ถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ไดใ้นปจัจุบนั และยงัคงมพีลงังานความรอ้นอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาว
หมิะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขา
ไฟโชวะชินซงั ท่านจะได้พบกับ ฟารม์หมีโชวะชินซงั ให้ท่านได้สมัผสัความน่ารกัและ
ฉลาดแสนรูข้องหมสีนํี)าตาลนับ 100 ตวั ทีใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูยาก ในญีปุ่นนี)จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านั )น ชาวไอนุเชือกนัว่าหมสีนํี)าตาลนี)ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขา
อกีดว้ย  
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เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุหนึงในเมอืงโบราณทีเคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญีปุ่น ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอรร์ิง จนไดช้ือว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตา
รุด้วยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป นําท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิแสนโร
แมนติคของโกดงัเก่าทีสะท้อนบนผิวนํ)าของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื)อ
สนิคา้พื)นเมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมือสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย จากนั )น
พาท่านเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ทีส่งเสยีงดนตรตี้อนรบั
ท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื)อกล่องดนตรทีีท่านชืนชอบหรอืจะเลอืกจดัทํากล่อง
ดนตรขีองคุณเองทีมเีพยีงชิ)นเดยีวในโลกก็ได้ นอกจากนี)ยงัมนีาฬกิาไอนํ)าโบราณทีตั )ง
เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ์ ทีมอีายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ ได้
เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลาง
ความเจรญิอนัดบั 5 ของญีปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึงแตกต่าง
จากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทั วไปในญีปุ่น ซึงได้รบัคําแนะนําและพฒันาจากผู้เชียวชาญ
ชาวอเมรกินั ดงันั )นผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเหลียมผนืผ้าตามพื)นฐานการวางผงัเมอืง
ของอเมรกิา 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 

01 ม.ค. 62        อิสระท่องเที�ยวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
อสิระเต็มวนัใหท่้านไดเ้ดนิทางท่องเทียวและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ช้อปปิ)งได้
อย่างเตม็อิมหรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ทีอาคาร JR TOWER เป็นตกึทีสูงทีสุดใน
ซปัโปโร ตั )งอยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร ์ ซปัโปโร เป็นทั )งหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตั )งอยู่ทีชั )น 38 เรยีกว่า T38 ทีระดบัความสูง 
160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั )งกลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคําคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ั )งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างทีจุดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึง
ทีชั )น 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึงมอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี)ย ังมีจุดชมวิวกลางคืนที�ภูเขาโมอิวะ วิว
กลางคนืของทีนีนั )นติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานทีทีววิกลางคนืสวยทีสุดในประเทศญีปุ่น 
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ท่านสามารถขึ)นไปบนยอดเขาดว้ยกระเช้าและเคเบิ)ล คาร ์หรอืหากต้องการท่องเทียว
เชงิประวตัศิาสตร ์กย็งัมหีมู่บ้านประวติัศาสตรฮ์อกไกโดใหท่้านไดเ้ขา้เยียมชม  
(ไม่มีรถบสับริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ) 

 กลางวนั - คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารมื-อกลางวนัและคํ�า ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่าน(เนื-อแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

02 ม.ค. 62       ซปัโปโร >> ตลาดเช้า >> ที�ทาํการรฐับาลเก่า >> โทมามุ  
                         >> สนุกกบักิจกรรมหน้าหนาวที�โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ 

 
 
 
 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ตลาดปลายามเช้า พาท่านเดินเล่นสมัผสักบับรรยากาศของ

ตลาดปลาย่านใจกลางเมอืง แหล่งรวมรา้นขายอาหารทะเลสายพนัธุ์ต่างๆ ทั )งแบบสด 
และแบบแห้ง ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกซื�อ จากนั )นนําท่านชม 
อาคารที �ทําการรฐับาลเก ่า  หรอืทํา เน ียบอ ฐิแดง  สร า้งขึ )น ในปีค .ศ .1888  
สถาปตัยกรรมนี)ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปด
เหลียมนํามาจากรฐัแมสซาชูเสทท ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 
ลา้นก้อน ผูท้ีออกแบบอาคารนี)เป็นสถาปนิกทอ้งถินและใชว้สัดุภายในประเทศ อาคาร
นี)เคยเป็นอาคารทีใหญ่และสูงทีสุดในญีปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมา
ถูกไฟไหมท้ําใหต้้องสรา้งขึ)นมาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปจัจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัิ
ทางวฒันธรรมและใชส้าํหรบัต้อนรบับุคคลสาํคญัทางการเมอืงของรฐับาลญีปุ่น  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นําท่านเดนิทางสู่โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ สกรีสีอรท์ระดบัหรู ทีมกีจิกรรมสําหรบัฤดู

หนาวมากมายใหท่้านไดเ้ขา้รว่มและสมัผสักบัหมิะสขีาวบรสิุทธิ Yไดอ้ย่างเตม็ที รวมไปถงึ
กจิกรรมในรม่อกีมากมาย คาเฟ่สุดชคิบรรยากาศด ีรา้นอาหารบรรยากาศอบอุ่น อาหาร
รสเลศิ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมของทางโฮชโินะ รสีอรต์ โทมาม ุดงัต่อไปนี) 

 -สกีและสโนวบ์อรด์ ทีโทมามมุลีานสกขีนาดใหญ่ เหมาะกบัคอรส์สกหีลากหลายระดบั
ใหท่้านไดเ้ลอืกเล่น หรอืหากจะเริมเรยีนการเล่นสก ีก็มเีจา้หน้าทีผูช้ํานาญคอยแนะนํา
อยา่งละเอยีด 

 -สโนว์ โมบิล มหีลากหลายเส้นทางให้ท่านได้เลอืก ตั )งแต่ 3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10 
กโิลเมตร มทีั )งคอรส์สาํหรบัเดก็และผูใ้หญ่ 

 -บานาน่า โบท๊ และสโนว ์ราฟติ-ง ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ท่านได้ลองนั งบานาน่า 
โบ๊ท และเรอืยางล่องไปตามพื)นหมิะ สนุกไมแ่พก้ารล่องเรอืในนํ)าทะเล  

 -สโนวช์ู ทวัร ์หากท่านอยากลองกจิกรรมเดนิป่าหมิะ ท่านสามารถเลอืกเขา้คอรส์เดนิ
ปา่หมิะ โดยสวมใส่รองเทา้ชนิดพเิศษทีใชเ้ดนิบนพื)นหมิะโดยเฉพาะ  โดยในหนึงคอรส์
ใชเ้วลาเพยีง 45 นาทเีท่านั )น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เสลท ใหท่้านไดส้นุกกบัการลืนไถลกระดานหมิะบนเนินทีปกคลุมไปดว้ยหมิะสขีาว  
-ไอซ์ วิลเลจ ช่วงเยน็ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นในหมู่บ้านนํ)าแขง็ ภายในมี
สิงก่อสร้างหลากหลายทีล้วนสร้างจากนํ) าแข็งทั )งหมด ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่, บาร์, 
รา้นอาหาร, โบสถ์ ฯ ภายในหมู่บ้านมกีารประดบัไฟและแสงเทยีน เพิมความสวยงาม
ให้บรรยากาศโดยรอบดูอบอุ่นและโรแมนตคิมากขึ)น นอกจากนี)ยงัมกีจิกรรมอืนๆ อีก
มากมายใหท่้านไดเ้ลอืกสนุกสนาน 



 

 

 

HOKKAIDO SNOW TOMAMU 5DAYS 4NIGHTS BY TG SPECIAL FLIGHT 30DECEMBER 2018-3JANUARY 2019 

 **ราคาทวัรร์วมกิจกรรมสเลทและค่าเข้าชมหมู่บ้านไอซ ์วิลเลจ เท่านั-น** 
 **ไม่รวมค่ากิจกรรมอื�นๆ ภายในโฮชิโนะ รีสอรต์ โทมาม*ุ* 

**ปริมาณหิมะสาํหรบักิจกรรมต่างๆ ขึ-นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ** 
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองยูบาริ เพื�อนําท่านเข้าสู่ ที�พกัระดับ
เทียบเท่า 3 ดาว 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พิเศษ !! ให้ท่านได้อิ�มอร่อยกบับุฟเฟตข์าป ู
 
หลงัมื/ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ/าแร่ ที�อดุมไปด้วยแร่ธาตุที�
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซึ�งเชื�อกันว่าถ้าได้แช่นํ/าแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ/น 

 

03 ม.ค. 62       ยบูาริ >> อิออน มอลล ์>> เรร่า เอาท์เลต็ >> สนามบินชินชิโตเสะ >>  
                         สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ อิออน มอลล ์ห้างสรรพสนิค้าที�มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้
ท่านได้เลอืกซื�ออาทเิช่นของใช้ในบ้าน, เครื�องแต่งตวั, ของเล่น, ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตและ
รา้นอาหาร 

เที�ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
อสิระใหท่้านไดช้อ้ปปิ)งกนัต่อกบัสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายที RERA Outlet Park ที
พรอ้มใจกนัลดราคาสนิคา้อาทเิช่น Coach, BEAMS, Champion, Columbia, LEE, 
LEGO, The North Face, Samsonite, Franc Franc, Seiko, Urban Reserch, 
Triumph, GAP, Miki House, Hush Puppies ฯลฯ 
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื�อทาํการเชค็อิน 

18.00 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG681 

23.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทาง 30ธนัวาคม 2561 – 3มกราคม 2562 

 
หมายเหตุ 
 

1. การเดินทางในแต่ละครั -งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ-นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิg ในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั-นๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิg ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั hวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที�ก่อนซื-อตั hวเดินทางภายในประเทศ เพื�อเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ-าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการกาํหนดนํ-าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ-นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั -งนี-ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ-น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที�ท่องเที�ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนั-นให้ 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั hว

เครื�องบิน 
ราคาไม่รวมตั hว

เครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 58,900.- บาท 23,600.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 53,000.- บาท 21,300.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,300.- บาท 17,900.- บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว  
เพิ�มท่านละ 

9,900.- บาท 9,900.- บาท 
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อตัราค่าบริการนี-รวม 
 

1. ค่าตั hวโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั -นประหยดั 
2. ค่านํ-าหนักสมัภาระที�มาพร้อมกบัตั hวเครื�องบิน 

             -สายการบินไทย ได้นํ-าหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํ-าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํ-าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึ-นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ-นเท่านั-น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํ-าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ-นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ-น นํ-าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าที�พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัที�มี 3 เตียงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที�ทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบิ-ล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเปิ- ล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ที�คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั -งนี-
เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ-นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว *** 

7. ค่าภาษีนํ-ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที� 14 กนัยายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิ�มเติม ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 
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อตัราค่าบริการนี-ไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที�กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํ-ามนัหรืออื�นๆ ที�มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํ-าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ�มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที�ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํ-าดื�มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํ-าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
8. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน   
 

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
 
การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 5ในการคนื
เงนิมดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 5ในการ
คนืค่าทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนืองจากตั sวเครืองบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั น เมือชําระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลือนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 



 

 

 

HOKKAIDO SNOW TOMAMU 5DAYS 4NIGHTS BY TG SPECIAL FLIGHT 30DECEMBER 2018-3JANUARY 2019 

หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิg ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั -งนี- ขึ-นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที�สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี�ปุ่ น / การนําสิ�งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที�ยวบิน ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั -งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี-ทางบริษัทขอสงวนสิทธิg ในการ
เปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั -งนี- ขึ-นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื�อทางสายการบินและโรงแรมที�พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั-นให้แล้ว
เท่านั-น 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ-นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิg ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ-นนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


