
 

HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N 

ซุปตาร ์บา้นหมิะ กะทะหมอ้ไฟ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2562 - มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
เยอืน หมูบ่า้นมคัคะร ิหมูบ่า้นชนบททีส่รา้งบา้นหมิะไวห้ลบหนาว 

ไฮไลท!์! รบัประทานอาหารภายในบา้นหมิะ 

สมัผสั Powder Snow ณ ลานสกคีโิรโระ  

เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

เพลดิเพลนิใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ชอ้ปป้ิงยา่นเต็มอิม่ ณ ทานุกโิคจ ิและ ซูซูกโินะ 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าป ูFree!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 



 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

13-17 ธนัวาคม 2562 BUS1 26,888.- 7,900.- -4°C - 1°C  

13-17 ธนัวาคม 2562 BUS2 26,888.- 7,900.- -4°C - 1°C  

20-24 ธนัวาคม 2562 BUS1 26,888.- 7,900.- -5°C -0°C  

20-24 ธนัวาคม 2562 BUS2 26,888.- 7,900.- -5°C - 0°C  

27-31 ธนัวาคม 2562 BUS1 26,888.- 7,900.- -5°C - 0°C  

27-31 ธนัวาคม 2562 BUS2 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  

10-14 มกราคม 2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  

10-14 มกราคม 2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  

12-16 มกราคม 2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  

12-16 มกราคม 2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  

17-21 มกราคม 2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  

17-21 มกราคม 2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  

19-23 มกราคม 2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  

19-23 มกราคม 2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  

24-28 มกราคม 2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -10°C – (-2)°C  

24-28 มกราคม 2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -10°C – (-2)°C  

26-30 มกราคม 2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -10°C – (-2)°C  

26-30 มกราคม 2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -10°C – (-2)°C  

14-18 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  

14-18 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  

16-20 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  

16-20 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  

21-25 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  

21-25 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  

23-27 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  

23-27 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  



 

28 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  

28 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  

06-10 มนีาคม 2563 BUS1 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  

06-10 มนีาคม 2563 BUS2 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  

13-17 มนีาคม 2563 BUS1 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  

13-17 มนีาคม 2563 BUS2 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  

20-24 มนีาคม 2563 BUS1 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  

20-24 มนีาคม 2563 BUS2 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  

 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 8,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงซปัโปโร –       

 ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

05.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

08.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ622  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

17.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ จากนัน้น าท่านสู ่ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ย่านกนิดืม่ 

เทีย่วกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของภาคเหนือในประเทศญีปุ่่ น และถอืเป็นย่านทีค่กึคักและมชีวีติชวีาทีส่ดุ

ของเมอืงซัปโปโรอกีดว้ย โดยอยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานี

รถไฟใตด้นิ Susukino ในเวลาค ่าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่างๆในย่านน้ีจะเปิดไฟประชันกัน 

สสีันละลานตาดงึดูดลูกคา้กันเต็มที ่รอบๆบรเิวณน้ีมรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์าม

ราตร ีทัง้ไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอก

ซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรียกลูกคา้เสนอเมนูและบรกิาร

ของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ซูซูกโินะ 

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง เมอืงโอตารุ – คลองโอโตรุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลั

โหล คติตี ้- ลานสกคีโิรโระ รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 น าท่านสู่ เมอืงโอตารุ (Otaru) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญ

ส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดู

หนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตาร ุหรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของ

เมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศ

สุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็น

เสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพือ่ท า

ถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดง

เป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรน าท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร  ี(Music Box) 

พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีใน

ญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง 

ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaishi Glass) ตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่า

แกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบันน้ีเป้าหมาย

ของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีง

และเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และ

ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่น้ีก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมี

สอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเที่ยวดว้ย เดนิทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้(Kitty Café) 

เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูป

ตามอัธยาศัย น าท่านชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมีจ าหน่ายสนิคา้สภาพดี อาท ิ

กระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื่องใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึง่ส่วน

ใหญ ่เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายในประเทศญีปุ่่ น  

เทีย่ง     อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ลานสกคีโิรโระ (Kiroro Ski Resort) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 

นาท)ี ลานสกยีอดนิยม ทีข่ ึน้ชือ่เรื่องความหนานุ่มของหมิะ จนถูกขนานนามว่า Powder Snow 

ทา่นสามารถสนุกสนานไปกับกจิกรรมบนลานสก ีทัง้ Snow Mobile และคอรส์สกใีหเ้ลอืกถงึ 21 คอรส์ 

เหมาะส าหรับนักสกมีอือาชพีและมอืสมัครเลน่ นอกจากน้ียังมโีรงเรยีนสอนสก ี- สโนวบ์อรด์สกสี าหรับ

เด็กทีม่อีายุตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป มกีจิกรรมในร่มและรา้นอาหารที่สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเทีย่วอย่าง

หลากหลาย อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิตามอัธยาศัย จนกระทัง้ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู่

เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม หุบเขานรกจโิกกุดาน  ิ- ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั (โดยรถ) – สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั – 

ทะเลสาบโทยะ – บา้นหมิะ ณ หมูบ่า้นมคัคะร ิ- เมอืงซปัโปโร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชัว่โมง) เป็นหบุเขาทีง่ดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหบุเขาแหง่น้ีมแีร่ธาตกุ ามะถันซึง่เป็นแหลง่ตน้

น ้าของยา่นบอ่น ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไตข่ึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ 

20 -30 นาทจีะพบกับบอ่โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบอ่น ้ารอ้นก ามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส 

ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่ และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย น ้าทีไ่หลออกจาก

บ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการ

แช่เทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ที่งดงาม เดนิทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั น าท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขา

ไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นสถานที่

เพาะพันธุห์มสีนี ้าตาล นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีนี ้าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่นกระจกใส และ

มหีมโีตเต็มวัยทีไ่มด่รุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หาก

ใครตอ้งการใกลช้ดิกว่าน้ีก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเห็นหมสีี

น ้าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขาย

ขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นทะเลสาบขนาด

ใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกลก้ับ

ทะเลสาบชโิกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่น้ีมคีวามพเิศษตรงทีน่ ้าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดหูนาว 

ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดนิเล่น ป่ันจักรยาน หรือล่องเรือชมทวิทัศน์ (มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ ผูใ้หญ ่1,420 เยน เด็ก 710 เยน) 

จากนัน้น าทา่น หมูบ่า้นมคัคะร ิ(Makkari) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  ตัง้อยูท่างตอนใต ้

ของภูเขา Yotei เมอืงนเิซโกะ เป็นหมู่บา้นในชนบท เนน้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลัก พืชผล

หลักคอืมันฝร่ัง, หัวไชเทา้,แครอทและรากลลิลี ่ในชว่งฤดูหนาวเน่ืองจากอากาศหนาวเย็น ชาวบา้น

นิยมท ากระท่อมหมิะ หรือภาษาญี่ปุ่ นเรียกว่า คามาคุระ (Kamakura) ไฮไลท!์!! ใหท้่านไดห้ลบ

อากาศหนาว ท าร่างกายใหอ้บอุน่ภายในกระทอ่มหมิะ พรอ้มกับรับประทานอาหารเย็น  

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ บา้นหมิะ (4)  

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 

ว ั น ที่ สี่

 ศาลเจา้ฮอกไกโด - ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ- สนามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอก

ไกโด ประเทศญีปุ่่ น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรอื เดมิชือ่ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพือ่ให ้

สมกับความยิง่ใหญข่องเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไก

โดมคีวามสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ้

สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) เมนู ชาบ ูบฟุเฟต+์ขาป ู 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมี

พื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน 

เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่

วยัรุ่นดว้ย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน 

นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

  ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น 

18.20 น.    เหริฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ623 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

00.15 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 

ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ี และถา้เที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื่นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งมี เมื่อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ
ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

 



 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์ 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจ าท ัง้หมด 

3. กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 
หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน 

➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรมั (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่น

ไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

➢ กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูกั่บขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

 

 

 



 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหกั้บชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 34 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  



 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 


