
 

 

 

 

 

HOKKAIDO SNOW TOMAMU 

5D3N BY TG 
 

 

VTG นําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัความงามฤดหูนาวของเกาะฮอกไกโด 

โดยสายการบินไทย 

โทมามุ            สนุกสุดเหวีย่งกบักิจกรรมหนา้หนาวหลากหลายท่ี โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ 

โนโบริเบทสึ  หุบเขาจิโกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซ่ึงยงัคง

มีควนัพวยพุง่จากน้ําพุรอ้นและบอ่โคลนเดือดและพบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ

ธรรมชาติ 

โทยะ ชมความงามของทะเลสาบโทยะท่ีต ัง้อยูใ่นวนอุทยานแหง่ชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ ยมชม ฟารม์

หมีสีน้ําตาล ชมหมีสายพนัธุพ้ื์นเมืองฮอกไกโดกวา่รอ้ยตวั, นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่เขาอสุู เพ่ือ

ชมทิวทศัน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 

โอตารุ เก็บภาพความประทบัใจกบัวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลกัษณ์แหง่วิถีชีวิต 2 

ฝั่งคลอง, เพลิดเพลินกบัเสียงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี,  

ซปัโปโร   สมัผสับรรยากาศ ตลาดปลายามเชา้, ชม อาคารท่ีทําการรฐับาลเก่า หรือท่ีรูจ้กักนัใน

นามทาํเนียบอิฐแดง,อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ซซูกิูโน่  

ชิโตเสะ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีออน มอลล ์

 

 



 

พเิศษ!! ออนเซ็น 1 คืน + กิจกรรมในโทมามุ 

 

กําหนดวนัเดินทาง  16-20 มกราคม 2563  

05-09 / 12-16 มีนาคม 2563   

 

20.30น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ ชัน้ท่ี 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์D 

เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน 

23.55น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซิโตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยเท่ียวบิน TG670 

 

08.20น.  เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากรแลว้ นําทา่นออกเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองท่ีมีแหลง่น้ําพุรอ้นธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงแหง่หน่ึง

ของเกาะฮอกไกโด นําทา่นชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ี จิโกขุดานิ บอ่โคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดส้รา้งสรรค์

ข้ึน ซ่ึงเกิดจากความรอ้นใตพิ้ภพเผาผลาญกาํมะถนัแลว้พวยพุง่ข้ึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอง่ขนาดใหญ่  ไดเ้วลาอนั

สมควรนําทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบโทยะ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นําทา่นสู่ ภูเขาไฟอูสซุงั เพ่ือข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทศันภ์ูเขาไฟโชวะ 

(โชวะชินซงั) ภูเขาไฟท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนของเปลือกโลกในปีค .ศ.1943 (หรือปีโชวะของญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นท่ีมา

ของช่ือเรียกภูเขาไฟโชวะ) ความรอ้นใตพิ้ภพไดด้นัพ้ืนดินสูงข้ึนมาเร่ือยๆ ติดตอ่กนันานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูง

ถึง 400 เมตร ดงัเห็นไดใ้นปัจจุบนั และยงัคงมีพลงังานความรอ้นอยู ่แมว้า่ในชว่งฤดูหนาวหิมะจะตกมากแคไ่หน 

บนภูเขาไฟโชวะชินซงักลบัไมมี่หิมะปกคลุมเลย โดยในบริเวณภูเขาไฟโชวะชินซงั ทา่นจะไดพ้บกบั ฟารม์หมีโชวะ

ชินซงั ใหท้า่นไดส้มัผสัความน่ารักและฉลาดแสนรูข้องหมีสีน้ําตาลนบั 100 ตวั ท่ีใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูยาก ใน

ญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทา่นัน้ ชาวไอนุเช่ือกนัวา่หมีสีน้ําตาลน้ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย  

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรมท่ีพกั 

จากนัน้อิสระใหท่้านไดผ่้ อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ ท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตท่ีุมีสรรพคณุในการ

รกัษาโรคต่างๆ จึงเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น้ําแร่แลว้ จะทําใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดี

ข้ึน 
 

 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัแรก          กรงุเทพฯ - สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)  

วนัท่ีสอง ชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกขุดานิ – ทะเลสาบโทยะ- นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอูสุ 

ฟารม์หมีสีน้ําตาล  

                          
 

จิโกคดุานิ - โนโบริเบทสึ 

วนัท่ีสาม            โทยะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - ซปัโปโร - ท่ีทําการรฐับาลเก่า -                     

                       ชอ้ปป้ิงซซูกิูโน่ 



 

นําทา่นเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  หน่ึงใน เมืองโบราณท่ีเคยเป็นเมืองทา่สาํคญัทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่น  ใน

สมยักอ่นใชใ้นการขนถา่ยสินคา้ตา่งๆ และทาํการประมง  โดยเฉพาะปลาเฮอร์ร่ิง  จนไดช่ื้อวา่เป็น  Wales of the 

North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุดว้ยการสรรสรา้งอยา่งลงตวัในสไตลย์ุโรป  นําทา่นเก็บภาพ

ความประทบัใจกบัวิวแสนโรแมนติคของโกดงัเกา่ท่ีสะทอ้นบนผิวน้ําของ คลองโอตารุ  คลองสายวฒันธรรมระหวา่ง

ดินแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั  และทา่นยงัสามารถเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองจากรา้นคา้

ตา่งๆ ท่ีถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเม่ือสมยักอ่นไดอ้กีดว้ยไดเ้วลาอนัส มควร พาทา่นเพลิดเพลินไปกบัเสียงเพลงจาก

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  ท่ีสง่เสียงดนตรีตอ้นรับทา่น ภายในอาคารทา่นจะไดช้มวิวฒันาการของกลอ่งดนตรีและ

กลอ่งดนตรีโบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือกซ้ือกลอ่งดนตรีท่ีทา่นช่ืนชอบหรือจะเลือกจดัทาํกลอ่งดนตรี

ของคุณเองท่ีมีเพียงช้ินเดียวในโลกก็ได ้นอกจากน้ียงัมีนาฬิกาไอน้ําโบราณท่ีตัง้เดน่อยูห่นา้อาคารพิพิธภณัฑ ์ท่ีมีอายุ

การใชง้านนานนบัศตวรรษคูก่บัเมืองโอตารุ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําทา่นสู ่นําทา่นชม อาคารท่ีทําการรฐับาลเก่า หรือทาํเนียบอิฐแดง สรา้งข้ึนในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมน้ีถือ

เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลี่ยมนํามาจากรัฐแมสซาชูเสทท ์สหรัฐอเมริกา ใช ้

อิฐในการกอ่สรา้งประมาณ 2.5 ลา้นกอ้น ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ินและใชว้สัดุภายในประเทศ 

อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญแ่ละสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่ น และเป็นสญัลกัษณข์องรัฐบาลเมจิ ตอ่มาถูกไฟไหมท้าํใหต้อ้ง

สรา้งข้ึนมาใหม ่ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบนัไดอ้นุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมและใชส้าํหรับตอ้นรับบุคคลสาํคญัทาง

การเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น นําทา่นเดินทางกลบัสู ่ย่านทานุกิโคจิและย่านซซูกิูโน่ ท่ีรวบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมาย

กวา่ 200 รา้นคา้ เอาไวท่ี้น่ีท่ีเดียวทอ่งเท่ียวไดต้ ัง้แตห่วัคํ่าจนถึงเท่ียงคืน เพราะเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวสาํหรับนกัทอ่ง

ราตรีอกีดว้ย 

คํา่  อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 
 

 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นออกเดินทางสู่  ตลาดปลายามเชา้  พาทา่นเดินเลน่สมัผสักบับรรยากาศของตลาดปลายา่นใจกลางเมือง 

แหลง่รวมรา้นขายอาหารทะเลสายพนัธุต์า่งๆ ทัง้แบบสด และแบบแหง้ ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิด  ใหท้า่นไดเ้ลือก

ซ้ือ จากนัน้นําทา่นออกเดินทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ ศาลเจา้ซปัโปโร  แตเ่ปลี่ยนช่ือ เพ่ือใหส้มกบัความ

ย่ิงใหญข่องเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตแหง่น้ีจะคอยปกปักษร์ักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข  ถึงแม ้

จะไมไ่ดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เกา่แกน่บัพนัปี แตท่ี่น่ีก็เป็นท่ีสาํหรับคนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิและเป็น

ศูนยร์วมจิตใจของชาวฮอกไกโด  

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  นําทา่นเดินทางสูโ่ฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ สกีรีสอร์ทระดบัหรู ท่ีมีกิจกรรมสาํหรับฤดู หนาวมากมายใหท้า่นไดเ้ขา้

ร่วมและสมัผสักบัหิมะสีขาวบริสุ ทธ์ิไดอ้ยา่งเต็มท่ี รวมไปถึงกิจกรรมในร่มอกีมากมาย คาเฟ่สุดชิคบรรยากาศดี 

รา้นอาหารบรรยากาศอบอุน่ อาหารรสเลิศ ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมของทางโฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ 

ดงัตอ่ไปน้ี 

-สกีและสโนวบ์อรด์  ท่ีโทมามุมีลานสกีขนาดใหญ ่เหมาะกบัคอร์สสกีหลากหลายระดบัใหท้า่นไดเ้ลือกเลน่ หรือ

หากจะเร่ิมเรียนการเลน่สกี ก็มีเจา้หนา้ท่ีผูช้าํนาญคอยแนะนําอยา่งละเอยีด 

วนัท่ีส่ี  ซปัโปโร - ตลาดเชา้-ศาลเจา้ฮอกไกโด - โทมามุ  

 สนุกกบักจิกรรมหนา้หนาวท่ีโฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ - อิออน มอลล ์               



 

-สโนว ์โมบิล มีหลากหลายเสน้ทางใหท้า่นไดเ้ลือก ตัง้แต ่ 3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10 กิโลเมตร  มีท ัง้คอร์สสาํหรับ

เด็กและผูใ้หญ ่

-บานาน่า โบท๊ และสโนว ์ราฟต้ิง ประสบการณแ์ปลกใหมใ่หท้า่นไดล้องนั่งบานาน่า โบท๊ และเรือยางลอ่งไปตาม

พ้ืนหิมะ สนุกไมแ่พก้ารลอ่งเรือในน้ําทะเล  

-สโนวชู์ ทวัร ์หากทา่นอยากลองกิจกรรมเดินป่าหิมะ ทา่นสามารถเลือกเขา้คอร์สเดินป่าหิมะ โดยสวมใสร่องเทา้

ชนิดพิเศษท่ีใชเ้ดินบนพ้ืนหิมะโดยเฉพาะ  โดยในหน่ึงคอร์สใชเ้วลาเพียง 45 นาทีเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เสลท ใหท้า่นไดส้นุกกบัการล่ืนไถลกระดานหิมะบนเนินท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว  

-ไอซ ์วิลเลจ ชว่งเย็นใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินเลน่ในหมูบ่า้นน้ําแข็ง ภายในมีส่ิ งกอ่สรา้งหลากหลายท่ีลว้น

สรา้งจากน้ําแข็งทัง้หมด ไมว่า่จะเป็น คาเฟ่, บาร์, รา้นอาหาร, โบสถ ์ฯ ภายในหมูบ่า้นมีการประดบัไฟและแสงเทียน 

เพ่ิมความสวยงามใหบ้รรยากาศโดยรอบดูอบอุน่และโรแมนติคมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ อกีมากมายให ้

ทา่นไดเ้ลือกสนุกสนาน 

**ราคาทวัร์รวมกิจกรรมสเลทและคา่เขา้ชมหมูบ่า้นไอซ ์วิลเลจ เทา่น้ัน หากทา่นตอ้งการเขา้ร่วม  

กิจกรรมอ่ืนๆ แทนการเลน่สเลท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่สเลท** 

**ไมร่วมคา่กิจกรรมอ่ืนๆ ภายในโฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ** 

**ปริมาณหิมะสาํหรับกิจกรรมตา่งๆ ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ** 

  นําทา่นออกเดินทางสู ่อิออน มอลล ์หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีสินคา้หลากหลายรูปแบบใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ืออาทิเชน่

ของใชใ้นบา้น, เคร่ืองแตง่ตวั, ของเลน่, ซุปเปอร์มาร์เก็ตและรา้นอาหาร 

คํา่  อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

            ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ  

10.55 น. เหินฟ้าเดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบิน TG671 

16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

วนัท่ีหา้            สนามบินซิโตเสะ - สุวรรณภูมิ  



 

 

 

 

กาํหนดวนัเดินทาง  16-20 มกราคม 2563   

 

กาํหนดวนัเดินทาง  05-09 / 12-16 มีนาคม 2563   

 

 

หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว  บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ไดร้บั

การอนุญาติใหเ้ขา้หรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

4. คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ  

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 37,900.- 19,900.- 

เด็ก (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 33,900.- 17,900.- 

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 28,900.- 12,900.- 

สําหรบัท่านท่ีตอ้งการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 8,900.- 8,900.- 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 38,900.- 19,900.- 

เด็ก (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 34,900.- 17,900.- 

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 29,900.- 12,900.- 

สําหรบัท่านท่ีตอ้งการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 8,900.- 8,900.- 



 

5. คา่ประกนัอบุติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000.- บาท  

** เด็กอายุตํา่กว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีข้ึนไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตเุพียงคร่ึงเดียว ** 

6. คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 และทา่นตอ้งชาํระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบิน

มีการเรียกเก็บเพ่ิม  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ทาํหนงัสือเดินทางไทย , หนงัสือเดินทางเลม่สีเหลืองของคนจีนและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออกสาํหรับทา่น  

ท่ีถือตา่งดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร -  เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 30 กิโลกรัม 

4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เง่ือนไขการชําระเงิน : กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท และชําระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 30 วนั 

 

การยกเลิก:  ***กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี*** 

 

หมายเหต ุ:  1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง 

โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษทั ฯ จะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัท่ีสุด 

ทางบริษทั ฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนําส่ิงของผิดกฎหมาย / 

เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติตา่งๆ และการยกเลิก

เท่ียวบิน  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมอ่าจคืนเงินใหท้า่นได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมด หรือ บาง สว่น  นอกจากน้ี  ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน  

2.ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติตา่งๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัร์ ไดก็้ตอ่เม่ือทางสายการบิน 

และ โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้  

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคา

อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน  


