
ฮอกไกโด บิเอะ โซอุนเคียว โอตารุ ซปัโปโร   5 วนั 3 คืน 

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

นัง่กระเชา้สูย่อดเขาคโุรดาเกะชั้น 5 

 ทา้ทายความหนาวที่อุณหภมิู -41 องศา ที่ Kamikawa Ice Pavillion 

เรรา่เอา้ทเ์ล็ตมอลล ์เอาทเ์ล็ทใหญท่ี่สุดของฮอกไกโด 

ชมอาณาจกัรแห่งกล่องดนตรีนบัหม่ืนช้ิน ด่ืมด า่กบัความงามของเมืองโอตารุ 

บอ่น ้าสีน ้าเงินแห่งเมืองบิเอะ ฮอกไกโด 

>>> พกัโซอุนเคียว (แช่ออนเซ็น) 1 คืน / ซปัโปโร 1 คืน / ชิโตเสะ 1 คืน <<< 

** ไม่มีวนัฟรีเดย ์มีรถ + ไกดพ์าเที่ยวทุกวนั // ฟรี WiFi on Bus ** 
 

 

 

วนัท่ี ก าหนดการ เชา้ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ   TG670 X X X - 

2 
 สนามบินชิโตะเสะ บ่อน ้าสีฟ้า - คามิคาว่า ไอซพ์าวิลเล่ียน - 

 โซอุนเคียว - น ้าตกกิงกะ ริวเซ - แช่ออนเซ็น ดินเนอรข์าปยูกัษ์
X   

Sounkyo Mount 

View (ออนเซ็น) 

หรือเทียบเท่า 

3 
นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาคุโรดาเกะ ชั้น 5 - โอตารุ - คลองโอตารุ - 

  พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - ถนนซาไกมาจิ – ซปัโปโร - ซูซุกิโนะ
  X 

Route Inn Shiroishi 

Sapporo 

หรือเทียบเท่า 

4 
ตลาดปลาโจไก - สวนโอโดริ - ตึกท าเนียบรฐับาลเก่า - ทานุกิโคจิ - 

ชิโตเสะ -  เรร่าเอาทเ์ล็ท
 X X 

Chitose Air Terminal 

 หรือเทียบเท่า

5 สนามบินชิโตะเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ   TG671  X X - 

 

ก าหนดการเดินทาง  20 – 24 กนัยายน 2561 

ราคาทา่นละ 42,999 บาท 



วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. พรอ้มกันท่ี ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย ประตู 2 เคานเ์ตอร ์D เพ่ือเตรียมตัว 

เดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดย เที่ยวบินที่   TG670

น ้าหนักกระเปา า 30 KG // บริการอาหารรอ้น เสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทั้งขาไป-ขากลบั 

 วนัที่ 2  สนามบินชิโตะเสะ บิเอะ - บ่อน ้าสีฟ้า - คามิคาว่า ไอซพ์าวิลเล่ียน - โซอุนเคียว - น ้าตกกิง

กะ น ้าตกริวเซ -  แช่ออนเซ็น

0  เดินทางถึง 8.20 น. สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

ของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกนั เพ่ือสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ (BIEI) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) น าท่านชม  สระอะโออิเคะ 

(Aoiike) หรือ สระน ้าสีฟ้า (Blue Pond) บ่อน ้าสี

น ้าเงินแห่งเมืองบิเอะ ฮอกไกโด ตั้งอยู่ฝั่งซา้ยของ 

แม่น ้า Bieigawa ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมือง

บิเอะ นอกเมืองน ้ าพุร้อนชิโรกาเนะ (Shirogane 

Onsen) ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 

กิโลเมตร ตั้งช่ือตามสีของน ้าท่ีเกิดจากแร่ธาตุตาม

ธรรมชาติ โดยเพ่ิงเกิดขึ้ นจากการกั้นเขื่อน เพ่ือ

ป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ท่ีปะทุขึ้ นเมื่อปี 

1988 ไหลเขา้สู่เมือง จากลานจอดรถใชเ้วลาเพียง 5-10 นาทีในการเดินผ่านป่าไปยงัสระน ้า 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ พิพิธภณัฑหิ์มะและน ้าแข็งคามิคาวะ (Kamikawa Ice Pavilion) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เป็นพิพิธภณัฑข์นาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นโลกน ้าแข็งท่ีมีอุณหภูมิภายใน 

ต า่ถึง -20 องศาเซลเซียส ดา้นหนา้ของพิพิธภณัฑเ์ป็นศูนยข์ายของท่ีระลึก ภายในพิพิธภณัฑม์ีแกลลอร่ี

ใตดิ้นท่ีรวบรวมช้ินงานท่ีท ามาจากน ้าแข็ง ทางเดินอุโมงคน์ า้แข็ง ท่ีประดบัประดาดว้ยไฟสวยงาม  บาร์

น ้าแข็ง และถ า้จ าลองหินงอกหินยอ้ย นอกจากน้ันยงัมี  สตัวท์ะเลท่ีอาศัยอยูใ่ตน้ า้แขง็ เช่น  คลิโอเนะ 

(Clione) หรือท่ีรูจ้กักนัในช่ือผีเส้ือทะเลใหช้มกนัอีกดว้ย 

 



จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) น าท่านชม  น ้าตกริว

เซ Ryusei และน ้าตกกิงกะ Ginga น ้าตกสองสายท่ี 

ไหลจากบนภูเขาลงมาจากผาเป็นร้ิวสวยงาม น ้าตก

ทั้งสองสายตั้งอยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร สามารถ

สงัเกตเห็นไดง้่าย  

น ้าตกริวเซ ซ่ึงถูกเรียกว่าเป็น  “น ้าตกแห่งดาวตก” 

เพราะสายน ้าเสน้ใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูก

แสงอาทิตย์จะแลดูคลา้ยดาวตก สายน ้าของน ้ าตก 

Ryusei  มีลกัษณะไหลแรง ดูแข็งแรงจึงเทียบไดเ้ป็น

เคียงคู่กบั ตวัแทนของเพศชาย หรือ น ้าตกกิงกะ “น ้าตกแห่งแม่น ้าสีเงิน ท่ีในฤดูรอ้นจะเห็นสายน ้า” 

เป็นร้ิวเล็กๆ ไขวก้ันไปมา แลดูชดชอ้ย เป็นดัง่ น ้าตกทั้งสองเสน้น้ีในฤดูหนาวจะตัวแทนของผูห้ญิง 

เปล่ียนเป็นน ้าแข็ง น่าชมไปอีกแบบ 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) พิเศษ บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์Japanese Buffet 

ที่พกั  SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  

ใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการ แช่น ้าแรอ่อนเซ็น สไตลญ่ี์ปุ่น   

 

วนัที่ 3 นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาคุโรดาเกะ ชั้น 5 - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - ถนนซา

ไกมาจ ิ– ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงซูซุกิโนะ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ ภูเขาคูโรดาเกะ (Mount Kurodake) สูง 1,984 เมตร เป็นจุดท่ีนิยมในการเร่ิมตน้ 

เขา้ชมอุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง ( น าท่าน Daisetsuzan National Park) นัง่กระเชา้คุโระดะเคะ 

(Kurodake Ropeway) เป็นกระเชา้ท่ีเช่ือมจากเชิงเขาของเมืองโซอุนเคียวถึงยอดเขาคุโระดะเคะ ท่ีมี 

ความสูงถึง 670 เมตร เป็นส่วนหน่ึงของภูเขาไดเซ็ทสึซังซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็น หลังคาของฮอกไกโด มี 

ทิวทศัน์ท่ีงดงามทั้ง 4 ฤดู โดยในฤดูใบไมผ้ลิและฤดูรอ้นจะมีพืชนานาพรรณท่ีขึ้ นตามภูเขาสูงแตกยอด

ออกดอกออกใบใหไ้ดช้ม ส่วนในฤดูใบไมร้่วงยอ้มภูเขาดว้ยสีเหลืองและแดงจากการเปล่ียนสีใบไมข้อง

ตน้ไมบ้นภูเขา และในฤดูหนาวด่ืมด า่กับทัศนียภาพขาวโพลนของหิมะ กระเชา้ขนาดใหญ่สามารถ

บรรทุกผูโ้ดยสารได ้101 ท่ีนัง่ พา  (Kurodake Ravine) โดยใช้ข้ึนไปถึงชั้นที่ 5 ของหุบเขาคุโรดาเคะ

เวลา 7 นาที และใชเ้วลาไปกลบั 20 นาที 

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ควรออกเดินทางในตอนเชา้เวลา 06:00 น. ซ่ึงจะสามารถชมความสวยงามของหุบ 

เขาท่ีมีขนาดใหญ่มากไดท้ัว่ถึง 
 



เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4)  

น าท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม.) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็น 

เมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองท่า

เล็กๆ ท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีรา้นขายของ

อยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึง

การตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบ

เป็นตะวนัตก เน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพล

มาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าสินคา้จาก

ท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ีอยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกา้วหน้าเรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ี

ใหญ่และขนส่งเขา้โกดงัไดง้่ายขึ้ น ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์

ต่างๆ และพิพิธภณัฑ ์ชมความสวยงามของ  คลองสายวฒันธรรมอนัมีคลองสายวัฒนธรรมโอตารุ

เสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลกัษณแ์ห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองท่ียงัคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม 

คลองโอตารุสรา้งเพ่ือใหเ้รือเล็กล าเลียงแกว้หลากสีสนัดงัอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ช่ือ

ดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท่้านช่ืนชม และเลือกซ้ือได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการ

ท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ 

จากน้ันน าท่านเดินชม ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) เป็นถนนคา้ขายท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์  

ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ ในระหว่างช่วงพฒันาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตน้ยุค 

1900 เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการคา้การขนส่งท่ีหลากหลาย เต็มไปดว้ยบริษัทชิปป้ิง อาคาร

ต่างๆ เป็นแบบสไตลต์ะวนัตก ปัจจุบนัไดร้บัการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขาย

ของท่ีระลึก รา้นเส้ือผา้ และพิพิธภณัฑต่์างๆ มากมาย 

สถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ บนถนนซาไกมาจ ิ

 พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี (Music Box Museum) 

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีประกอบดว้ยอาคารหลายๆอาคาร

กระจายตัวอยู่ทางทิศใตข้องถนนซาไกมาจิ อาคาร

ขนาดเล็กจะเป็นพิพิธภัณฑท่ี์จดัแสดงเก่ียวกบักล่อง

ดนตรี อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุด ท่านจะได้ชมกล่อง

ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็มไปหมด

มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือก

ท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมา

ประกอบกนั  

 โรงงานผลิตเครื่องแกว้ Glass Workshops เมื่ออุตสาหกรรมการประมงปลาเฮอรร่ิ์งทรุดตวัลงใน 

ปีด 1950 หลายคนหนัไปผลิตเคร่ืองแกว้แทน ปัจจุบนัเมืองโอตารุก็ยงัขึ้ นช่ือในอุตสาหกรรมเคร่ือง

แกว้ท่ีดึงดูดดนักท่องเท่ียวจ านวนมากมาซ้ือสินคา้จ าพวกน้ี นอกจากขายแลว้ ยงัมีหลายรา้นท่ีให้

ลกูคา้เขา้ร่วมเวิรค์ชอ้ปท าถว้ยแกว้ดว้ยตวัเอง โดยมีค่าใชจ้่ายในการท าแกว้ ชาม หรือแจกนัในราคา 

2,000-3,000 เยน 

 



จากน้ันน าท่านกลบัเขา้สู่ ซปัโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อิสระชอ้ปป้ิง  ย่านซูซุกิโนะ 

 เป็นยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น เต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร (SUSUKINO)

รา้นคาราโอเกะ และตูป้าจิงโกะ รวมกว่า 4,000 รา้น ป้ายรา้นคา้สว่างไสว ยามค า่คืนจนถึงเท่ียงคืน

เลยทีเดียว ตามซอยแคบๆ ของยา่นน้ี มีรา้นกาวยเต๋ียวราเมน Yokocho ท่ีมีช่ือเสียงของซปัโปโร และรา้น

อ่ืนๆ หลายรา้นใหเ้ลือกล้ิมลองรสชาติ 

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระม้ือเยน็ ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  Route Inn Shiroishi Sapporo หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัที่   4 ตลาดปลาโจไก - สวนโอโดริ - ตกึท าเนียบรฐับาลเก่า - ทานุกิโคจ ิ- ชิโตเสะ - เรร่าเอาทเ์ล็ท

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากน้ันน าท่านเดินชม ตลาดปลาโจไก ตลาดสดของซัปโปโรท่ีรวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไก 

โดไวม้ากมาย ทุกเชา้จะมีผัก ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จาก

หลากหลายแหล่งทัว่ฮอกไกโด และปลาท่ีจบัมาสดๆ จะ

ถูกน ามายงัศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตั้งแต่

รา้นขายปลาสดๆ รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ รา้นปลา

ตากแหง้เค็ม และอ่ืนๆ เรียงรายกว่า 60 รา้น มีวตัถุดิบ

สดใหม่คัดสรรมาอย่างดีใหเ้ลือกหาตั้งแต่ 6 โมงเชา้ 

นอกจากน้ี ยงัพรัง่พรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทั้งรา้นซูชิและรา้นอาหารชุดท่ีใชว้ตัถุดิบจากตลาด ไดล้ิ้มรส

อาหารของฤดูกาลน้ันๆ ในราคายอ่มเยา 

น าท่านชม ที่ท  าการรฐับาลเก่าฮอกไกโด เป็น(Former Hokkaido Government Office Building) 

อาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาด

ใหญ่แห่งหน่ึงในไม่ก่ีอาคารของญ่ีปุ่นในสมยัน้ัน ภายใน

ตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหน้ามีสัญลักษณ์ดาวหา้แฉก 

ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมท่ีร่มร่ืน เรียงรายดว้ย

ตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งน้ีเคยเป็นท่ีท า

การรัฐบาลทอ้งถ่ินสมยับุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบัน

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมุด

เก็บบนัทึกทางราชการ 

อิสระใหท่้านท่องเท่ียว ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยัท่ี แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทช่ือดงัของฮอกไกโด ย่านทานุกิโกจิ 

ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินคา้ใหไ้ดเ้ลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเส้ือผา้ รองเทา้ กระเปา า 

เคร่ืองส าอางค์ รา้นขายของท่ีระลึก รวมไปถึงรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 200 

รา้นคา้ รา้นดังๆ ถุกใจนักชอ้ปชาวไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีมบ ารุง 

เคร่ืองส าอาง), Don Quijote : ดองกิโฮเตะ (รา้น Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสินคา้นานาชนิด 

ในราคาถูกและเปิด 24ชม.), รา้น Brand Name มือสอง, หา้ง Parco ท่านท่ีตามหากระเปา า Bao Bao 

by Issey Miyake , หา้ง Pivot ท่านท่ีมองหากระเปา า COACH , เส้ือ UNIQLO หรือแบรนดฮิ์ตราคาสุดคุม้

อยา่ง GU เป็นตน้ 

 



จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง เรร่าเอา้ทเ์ล็ตมอลล ์ : Chitose Outlet Mall Rera เอาทเ์ล็ทใหญ่ที่สุด

ของฮอกไกโด ดว้ยพ้ืนท่ีกว่าแสนตารางเมตร อยู่ท่ีเมืองชิโตเสะ (Chitose) ห่างจากสนามบิน New  

Chitose เพียง 10 นาที เหมาะกับการแวะมาชอ้ปป้ิงซ้ือขา้วของท่ีจ าเป็นก่อนการเท่ียว เช่น เส้ือผา้ 

รองเทา้ ลุยหิมะ หรือจะแวะซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกติดไมติ้ดมือตอนขากลบัก็ไดเ้ช่นกนั แบรนดต่์างๆ ท่ี

น่าสนใจ เช่น GAP, รา้นรองเทา้ ABC-Mart, EDWIN, Clarks, GUCCI, COACH, BEAM, LEVIS, 

ADDIDAS, Columbia, North Face, Jack Wolfskin, Saiko, LEGO, รา้นขายยา, รา้นขายของเด็ก, รา้น

ของสตัวเ์ล้ียงและรา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า LAOX และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมไปถึงรา้นอาหารสไตลท์อ้งถ่ิน 

และคาเฟ่มากถึง  140 รา้น ยงัไม่หมดเพียงเท่าน้ันยงัมีรา้นปลอดภาษีอีกกว่า 80 รา้น มีทั้งแบรนด์

และรา้นคา้ช่ือดงัจากญ่ีปุ่นและในระดบัโลก  

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระม้ือเที่ยง + ม้ือเยน็ ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  Chitose Air Terminal หรือระดบัเทียบเท่า  

วนัที่ 5 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

กรณีหอ้งอาหารเชา้บางโรงแรมเปิด 7 โมง ขออนุญาตปรบัอาหารเชา้เป็นแบบ Set Box* 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเช็คอินเดินทางกลบั 

10.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

เท่ียวบินท่ี TG671 (มีบรกิารอาหารพรอ้มเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง) 

15.55 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน   

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ัดจะปรบัเปล่ียนโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

อัตราค่าบริการขา้งตน้ค านวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เท่ากับ 31 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้ น 

บริษัทฯ ขอสงวสิทธิในการปรบัอตัราค่าบริการเพ่ิมขึ้ น 
 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ 

ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้

ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิ่ม 

20 - 24 ก.ย. 2561 42,999.- 

ไม่มีราคาเด็ก 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 9,000 บาท 

8,900.- 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นที่ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน  หกัค่าตัว๋ออก 15,000 บาท 

 ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตอ่ทริป

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ  านวนดงักล่าว 

 ขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

 หรือ ส่งจอยทวัรก์บับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

 เล่ือน หรือ ยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 

วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 

การช าระค่าบรกิาร 

 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 ค่าทวัร์บาท ส่วนที่เหลือช าระ 30 วนัท าการ ก่อนออกเดินทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-

กลบั) 

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัท มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจ

ปฏิเสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจ  า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลือ**  

 



การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศไดทุ้กกรณี 

ท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่มี

บริการเฉพาะชั้นปกติ Standard Seat เป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบุได ้

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักสมัภาระสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 2 ช้ิน 

และ ทั้งไปและกลบั สมัภาระถือขึ้ นเคร่ือง ท่านละ 7 กิโลกรมั สายการบินไม่น ้าหนักรวมกนัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั 

มีบริการซ้ือน ้าหนักสมัภาระเพ่ิม หากน ้าหนักเกินช าระค่าปรบัท่ีหน้าเคาน์เตอร ์*ราคาค่าปรบัขึ้ นอยู่กบัสายการ

 บินแจง้ปรบัหนา้เคาน์เตอร ์ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์**ไม่รวมประกัน

สุขภาพ** 

  น ้าด่ืมในวนัออกทวัร ์วนัละ 1 ขวด บนบสั 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปยกกระเปา าทุกโรงแรม 

   ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ
 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  
 

 



ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

 บางกรณี จะไดห้อ้งพกัเป็นแบบ Double หรือ Twin ขึ้ นอยูก่บัทางโรงแรมจะจดัหอ้งให ้

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ี

ท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ส าหรับกระเปา าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 

46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเปา าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระ

น ้าหนักเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

  ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
 

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

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 1.

เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 

หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ์) โดยทางบริษัท

จะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 2. เน่ืองจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั หากท่านยกเลิกทวัร ์

อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็น

ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

 หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน3.

การไมคื่นค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหน้าแลว้ 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 4.

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคน

เขา้เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 



จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนั

การมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น

ตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะสั้น 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย

คุณสมบติัท่ีจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบรษิทั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการข้ึน ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 34 ท่าน 1.

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง  2.

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  3.

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ4.

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัท 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ5.

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข6.

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพัก ใน7.

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / 8.

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการ9.

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง10.

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้11.

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ12.

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่่าใชจ้่ายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้13.

เวลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขัยรถในการ

บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

 การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ 14.

มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจร

ในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 


