
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัเทศกาลหิมะอนัยิง่ใหญ่ “SAPPORO SNOW FESTIVAL” แห่งเกาะเหนือของประเทศญี่ปุ่ น 

ตระการตาไปกบัการแกะสลกัหิมะและน ้ าแข็งใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงย่านดงัทานุกิโคจิ 

สะสมไมลก์บัการบินไทย พรอ้มท่ีพกัอาหารเมนูพเิศษและการบริการสุดประทบัใจ...แลว้คุณ...จะรกัเรา 

 

ก าหนดการเดินทาง          7-12  กุมภาพนัธ ์2561    

วนัท่ี 7 ก.พ. 61 (1) กรุงเทพฯ –  ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น 

21.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 

พบกบัเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอร ์C 

23.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบิน TG670 

  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วนัท่ี 8 ก.พ. 61 (2) ชิโตเสะ - ภูเขาไฟโชวะ - บ่อหมี -  จิโกกุดานิ - โนโบริเบะทสึ   

 

08.10 น. ถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 

พร้อมรับสมัภาระ น าท่านไปเที่ยวชม “ภูเขาไฟโชวะ” หรือที่เรียกกนัว่า โชวะ ชินซงั ภเูขาไฟลูกเลก็ที่เกดิใหม่

ล่าสดุเมื่อปี 1944 ซึ่งนับเป็นปรากฏการณธ์รรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น

ในฐานะอนุสรณท์างธรรมชาตแิห่งพิเศษ โดยม ีภเูขาไฟอสุ ุซึ่งเป็นภเูขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กนั อสิระให้ท่าน

ได้บันทกึภาพความงามของภเูขาไฟโชวะที่มลัีกษณะสแีดงตดักบัพ้ืนหิมะสขีาวสะอาดตาและภเูขาไฟอสุเุป็นฉาก

หลังจากนั้น น าท่านเดนิทางโดย “กระเชา้ไฟฟ้า” สู่ยอดภเูขาไฟ 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร … บริการท่านดว้ย”เมนูหมอ้ไฟซีฟู้ด” 

 จากนั้นน าท่านเข้าชม “ฟารม์หมีสีน ้ าตาล (Bear Park)” ซึ่งเป็นหมพัีนธุอ์นุรักษ์ที่หาชมได้ยาก ตื่นตากบัความ

น่ารักของน้องหมีตัวเลก็ที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบ จนถงึหมีตวัโตอายุ 12 ขวบ และ ประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ที่ท  า
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ท่าทางตลกให้ท่านชมเช่นยกมือไหว้ขอหรือนอนยกขารอขอแอปเป้ิลหรือกวักมือเรียกขอเพ่ือแลกกบัการได้กนิ

แอปเป้ิลหรือคุกกี้ที่ท่านโยนให้ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  

 

เดินทางสู่เมือง “โนะโบะริเบทสึ. เป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุความหมายคือสายน ้ าท่ีปก

คลุมไปดว้ยหมอกสีขาว ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้ นมานั้นเกิดจากการทับถมของแร่ก ามะถันในบริเวณนี้

และโนะโบะริเบทสซึึ่งมชีื่อเดยีวกบัสถานที่ตั้งถอืเป็นหนึ่งในออนเซน็ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วเกาะทาง

ตอนเหนือของญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าที่ยังคงความบริสทุธ์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า Noboribetsu Marine Park มีจุดเด่นอยู่ที่ปราสาทท าจากอฐิสแีดงที่สร้างจ าลองแบบมาจาก
ปราสาททางฝั่งยุโรป และบริเวณโดยรอบกจ็ะมีอาคารทรงยุโรปตั้งเรียงรายกัน ช่วยสร้างบรรยากาศให้เหมือน

เดินอยู่ในยุโรป ในส่วนของปราสาทอิฐ แดง ภายในจะแบ่งเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นกจ็ะเป็นการจัดแสดงสัตว์น า้

ประเภทต่างๆ และมีการจัดแสดงสตัว์เล้ือยคลานอยู่ภายในนี้ ด้วย ไฮไลทข์องที่นี่ คือ อุโมงค์ที่ท  าจากกระจกที่

ภายในเตม็ไปด้วยปลาหลากหลายชนิด เมื่อท่านได้เดนิอยู่ภายในอโุมงคน์ี้กจ็ะรู้ สกึเหมอืนเดนิอยู่ใต้ท้องทะเลที่มี

ปลานับพันแหวกว่ายอยู่รอบตัวของท่านในส่วนของภายนอกปราสาท จะมีการแสดงจากสัตว์ 3 ชนิด  

ประกอบด้วยพาเหรดเพนกวิน การแสดงนี้ถอืเป็นไฮไลทข์องที่นี่เลย  

  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั   NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

** ท่านสามารถลงอาบน า้แร ่“ออนเซน” จากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ หลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการเดนิทางมาทัง้วนั ** 
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วนัท่ี 9 ก.พ. 61 (3) โนะโบรึเบทสึ - สกีรีสอรท์ - อิสระภายในสกีรีสอรท์- เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ สกีรีสอรท์ ที่ฮอกไกโดนั้นสามารถเกดิพาวเดอร์สโนว์ที่มคีวามเยน็จัดและไม่มคีวามชื้นเจอปน 

ดงันั้น จึงเป็นที่ที่จะได้ล่ืนไถลไปบนพาวเดอร์สโนว์ที่ใหม่สดเป็นประจ า ดึงดูดทั้งนักสกแีละนักสโนว์บอร์ดจาก

ทั้งนอกฮอกไกโดและต่างประเทศ ที่สโนวพาร์คเด็กๆ และนักท่องเที่ยวที่ไม่เล่นสกี สามารถสนุกสนาน

เพลิดเพลินกบัเลื่อนหิมะหลากหลายชนิดและห่วงยางหิมะ แพยางหิมะได้ และมกีจิกรรมต่างๆ เช่น การขับมินิ 

สโนว์โมบลิและการสวมสโนว์ (ค่าทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณแ์ละค่ากิจกรรมต่างๆ) อสิระให้ท่านได้ท ากจิกรรม

ภายในลานสกอีย่างจุใจ  

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… บริการท่านดว้ย”เซ็ตเมนูซูชิช่ือดงัของเมืองโอตารุ"  

 (ส าหรบัท่านท่ีไมท่านซูชิหรือปลาดิบขอความกรุณาแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีล่วงหนา้) 

น าท่านทางสู่ เมืองโอตารุ  จากนั้นพาท่านน าชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็น

สถานที่เกบ็หีบเพลงตัวแรกที่มาถึง ประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้นมีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้อง

ต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรกๆ ที่น ามาจากยุโรปในรปูทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

ไปกับเพลงเมโลดี้ อันไพเราะ ... บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้ มี  “นาฬิกาไอน ้าโบราณ  ที่เหลือ

เพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่ น) จุดนี้ เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอเพ่ือ

ถ่ายภาพคู่กบันาฬิกาไอน า้โบราณในจังหวะที่มไีอน า้พวยพุ่งออกมาพร้อมเสยีงดนตรีไพเราะ  นอกจากนี้น าท่าน

สู่ โรงเป่าแกว้ ที่ท่านสามารถเลือกชมหรือซื้ อของที่ระลึกประเภทเคร่ืองแก้วในหลากหลายรปูแบบด้วยเทคนิค

การท างานแบบพ้ืนบ้านแต่สามารถสร้างรายได้ในชุมชนที่  ส าคัญลวดลายของสนิค้าแต่ละใบเกดิจากจินตนาการ

ในขณะท างานจนเป็นความช านาญและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ า้กนัซึ่งท่านสามารถซื้ อแก้วที่มีเพียงใบเดียว

ในโลกด้วยฝีมอืการเป่าแก้วที่น่าทึ่งเป็นอย่างย่ิง … 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย “เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่ น” 

จากนั้นสร้างความประทับใจและแสนโรแมนติกกับ "เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ" (Otaru Snow Light 

Path Festival) เป็นเทศกาลในฤดูหนาว จัดขึ้ นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเมืองโอตารุจะ
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ประดบัประดาไปด้วยแสงไฟ และรปูป้ันหิมะขนาดเลก็ เป็นระยะเวลา 10 วัน บรรยากาศของเมอืงที่ปกคลุมด้วย

หิมะ รวมกับแสงจากโคมไฟระยิบระยับท าให้ร่ืนรมย์ ภายในเมืองจะแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่ Unga Kaijo และ 

Temiyasen Kaijo  นอกจากนี้ ชาวบ้านในพ้ืนที่กจ็ะตกแต่งร้านค้าและที่อยู่อาศัยของพวกเขาด้วยโคมไฟบริเวณ

ด้านหน้า พ้ืนที่ Unga Kaijo ตั้งอยู่บนถนนยาว 300 เมตร ริมคลองโอตารุ โกดงัเก่า และโคมไฟกา๊ซแบบโบราณ

ริมคลอง ท าให้บรรยากาศโรแมนติกมากขึ้น ริมทางยังมีรูปป้ันหิมะเลก็ๆและแสงไฟจากเทยีน ระหว่างคลอง 

และสถานีรถไฟ คอื พ้ืนที่ Temiyasen Kaijo ทอดยาวประมาณคร่ึงกโิลเมตรไปตามรางรถไฟเก่าเทมยิาเซน็ ข้าง

ทางมซีุ้มอาหาร โคมไฟ และรปูป้ันหิมะ คล้ายกนักบัพ้ืนที่ Unga Kaijo 

 

ท่ีพกั  OTARU GRAND PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 10 ก.พ. 61 (4) โอตารุ – LE TAO – มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต - ซปัโปโร – โรงงานช็อกโกแลต  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ทุกท่านได้อิสระตามอธัยาศยัใน “เมืองโอตารุ” เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วง

ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 จากนั้นพาทุกท่านได้ลองล้ิมรสชาติของชีสเค้กชื่อดังของญี่ปุ่น LE TAO เป็นของ

อร่อยคู่เมือง โอตารุ ในฮอกไกโด เค้กของที่นี่มีสตูรพิเศษที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เจ้าของสตูรเพียรพยายาม

พัฒนามาหลายต่อหลายปีกว่าจะได้เคลด็ลับต ารับเดด็ที่ท าให้ชีสเค้กสามารถเกบ็รักษาด้วยการแช่แขง็และเมื่อ

น ามารับประทานกย็ังคงความอร่อยทั้งรสชาตแิละรสสมัผสัได้เหมอืนเดมิทุกประการไม่ผดิเพ้ียน 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร … บริการท่านดว้ย "เมนูสุก้ี ยาก้ีสูตรน ้ าด าสไตลญี์่ปุ่ น" 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ แหล่งช้อปสนิค้าแบรนดเ์นมชื่อดงัที่ “Mitsui Outlet Park” แหล่งรวมสนิค้าน าเข้าและ

สนิค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอนิเตอร์มากมายกบัคอลเลคชั่นเสื้อผ้ากระเป๋าไฮไซ เคร่ืองประดับ นาฬิกาหรู และสนิค้า

อื่นๆอีกมากมาย น าท่านชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ”  สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะ

พันธ์ โคนม คุณภาพเย่ียมมากมายทั่วทั้งเกาะ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของ

ธรรมชาต ิท าให้มรีสชาตดิเีย่ียม กลมกล่อมไม่แพ้ชอ็กโกแลต็จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยกว่็าได้ โดยเฉพาะ 

SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อกโกแลต็ขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ภายใน

โรงงานแห่งนี้ มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน 

กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสนิค้าได้อย่างจุใจ  จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทาง

สู่ร้านอาหารค ่า 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร...บริการท่านเป็นพเิศษดว้ย "เซ็ตเมนูปูยกัษเ์สิรฟ์แบบพถิพีถินัในรูปแบบ

เซ็ตไคเซก"ิ ซึ่งในอดตีจะเป็นเซต็ที่จัดไว้สาหรับรับรองจักรพรรดหิรือขนุนางชั้นสงูเท่านั้น 

ท่ีพกั  SAPPORO VIEW HOTEL (FORMER NAME: TOKYO DOME HOTEL SAPPORO)  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 11 ก.พ. 61 (5) งานเทศกาลหิมะซปัโปโร – ทานูกิโคจิ - ซปัโปโร  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที่สดุ ซปัโปโร่ เมอืงที่มปีระชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ตดิอนัดบัห้าของ

ประเทศญี่ ปุ่น (ประมาณ 1.6 ล้านคน) น าท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ สถานที่จัด “เทศกาลหิมะประจ าปี 

2018” โดยเทศกาลหิมะที่ฮอกไกโดเมืองซัปโปโร นั้นเร่ิมขึ้ นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1950 (54 ปีก่อน) ซึ่ ง

ระยะเวลาทั้งหมดในการสร้างจะใช้เวลาในช่วง 1 เดอืนก่อนเริ่มเปิดงานเทศกาลหิมะ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องคอย

ประคบประหงมชิ้นงานของตนให้ดี เพราะว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่กลางแจ้งไม่สามารถควบคุมได้ บางทชีิ้นงาน

อาจมีการละลายไปบ้าง เจ้าของผลงานกต้็องคอยแต่งเสริมให้งานสมบูรณ์อยู่เสมอจนกว่าจะเริ่มต้นเปิด งาน

เทศกาล งานประติมากรรมเหล่านี้ จะถูกแสดงอยู่ 1 สัปดาห์ แล้วจะถูกทุบท าลายไป กลายเป็นกองหิมะขนาด

มหึมา แล้วค่อยๆละลายไปเมื่ออากาศอุ่นขึ้น  
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...”เซ็ตอาหารญี่ปุ่ น”  

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาว

กว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้ อสนิค้าต่างๆอย่างจุใจอาท ิเช่นร้านสนิค้า 98 

เยน ร้านรองเท้าและกระเป๋ าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เร่ิมต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขาย

เคร่ืองส าอาง ร้านขายอปุกรณเ์กี่ยวกบัสนุัข ร้านขายผลไม้พ้ืนเมอืง ร้านเกมส ์ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านเป็นพิเศษดว้ย"บุฟเฟ่ตบ์าบีคิวป้ิงย่างสไตลเ์จงกิสข่าน"โดย

การน าเนื้อแกะส่วนต่างย่างบนเตาไฟพร้อมเคร่ืองเคยีงผกัสดเสริ์ฟพร้อมซอสสตูรเดด็ต้นต ารับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั  ANA CROWN PLAZA CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 12 ก.พ. 61 (6) สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  (กรณุาตรวจสอบสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบนิ) 

10.45น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินTG671 

16.35น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ลืม 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยว ช าระเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 

89,900.- 

87,900.- 

85,900.- 

83,900.-  

14,000.-  

26,000.-  

87,900.- 

85,900.- 

83,900.-  

81,900.- 

14,000.- 

26,000.- 

88,900.- 

86,900.- 

84,900.- 

82,900.- 

14,000.- 

26,000.- 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

879 

859 

839 

819 

140 

619 

879 

859 

839 

819 

140 

619 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบิน

ทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000.- บาท 
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อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เติมอีก  

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :  

ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000. - บาท   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อมิเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ช าระโดยเงินสด 

ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซใ์บน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

               ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สขุมุวิท 18 (เอก็เชน ทาวเวอร์)    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

               หรือ ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยอาคารเอก็เชน ทาวเวอร์    เลขที่  081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั 

 “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรณุาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 

การยกเลิก :  กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

   กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายาม

สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารก

ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนั

มใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่

ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง

รบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ

บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 
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8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  30 วนั  ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้

เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้ เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมีความประพฤตสิ่อ

ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์

นั้นๆ หากท่านผู้ เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ

การปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

ออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 

ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ  หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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