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วนัที ่1  กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภมูปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอใหก้าร
ตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  
บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
วนัที ่2 ชโิทเซ-่เมอืงอาซาฮคิาวะ ชมิราเมงตน้ต ารบัหมูบ่า้นราเมง สวนสตัว ์           

อาซาฮยิามะ-ถนนคนเดนิเฮวะ ออิอนมอลล ์
08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็ว

กวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ ***
ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 
น าท่านเดนิทางสู่ อะซาฮคิาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่
บริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองแห่งนี้อุดมไปดว้ยแม่น ้ าล าธารหลายสายและ
ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้น
ราเมง ซ ึง่เป็นหมู่บา้นทีร่วมรา้นราเมนชือ่ดังจ านวน 8 รา้นไวภ้ายในหมู่บา้นแห่งนี้ ซ ึง่มปีระวัต ิ
ความเป็นมาอันยาวนานตัง้แตห่ลังสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยการผสมผสานบะหมีห่ลายชนดิของ
จนี และเปิดหมู่บา้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพือ่เผยแพร่อาหารทีเ่ป็นความภาคภูมใิจของเมอืงอะ
ซาฮคิาวะใหเ้ป็นทีรู่จ้ักในวงกวา้ง นอกจากนัน้ภายในบรเิวณหมูบ่า้นยังมศีนูยก์ารคา้ และศาลเจา้
เพือ่ใหคู้รั่กมาขอพรเพือ่ใหช้วีติคูร่อ้นแรงเหมอืนน ้าซปุและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 
2 องค ์

เทีย่ง  ใหท้า่นอสิระเลอืกลิม้รสราเมงชือ่ดงัตามอธัยาศยั (ราคาราเมงตอ่ชาม อยูท่ ี ่650-800 ¥ )  
 

 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบ
รอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้
ชมสตัวน์านาชนดิจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่ ๆ  

     โปรแกรมการเดนิทาง B L D โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG670 23.45-08.30+1 

    

2 ชโิทเซ ่เมอืงอาซาฮคิาวะ ชมิราเมงตน้ต ารับ
หมูบ่า้นราเมง สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ ถนนคนเดนิ
เฮวะ ออิอนมอลล ์

 

 

  Fujita Kanko Washington 
Hotel Asahikawa  

หรอืเทยีบเท่า 

3 โรงงานชอคโกแลตอชิยิะ-คลองโอตารุ 
พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ีรา้นกาแฟฮัลโหลคดิตี ้ 
โรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิดวิตีฟ้ร ีมติซยุเอา้ทเ์ลท  

   Smile hotel premium  
Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 

4 ศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร-ิศาลเจา้ฮอก
ไกโด-ตลาดปลาโจไก-พพิธิภัณฑเ์บยีรซ์ปัโปโร 
ชอ้ปป้ิงทานูกโิคจ ิซซูกูโินะ 

   Smile hotel premium  
Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.30-15.30 
 

    

บนเครือ่ง 

บนเครือ่ง 
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ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้ผ่านสระวา่ยน า้ของเหล่าเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กที่
อยูต่รงกลางของโซนหมขี ัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในสว่นของ
นทิรรศการจะแสดงเกีย่วกับสัตวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวาง นกอนิทรี เครน หมาป่า 
และสัตวอ์ืน่ ๆ จากท่ัวทุกมุมโลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยรีาฟ ใหท้่านอสิระเขา้ชม
ความน่ารักของสตัวป์ระเภทสตัวอ์ืน่ๆ ไดต้ามอธัยาศยั 
จากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมอืงบริเวณ ชอ้ปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) 
เป็นถนนคนเดนิหลักของเมอืงอะซาฮกิาวะ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ัวไป หา้งสรรพสนิคา้ 
รา้นแบรนดเ์นม และในฤดูรอ้นจะมแีผงขายของสด ผักผลไม ้และอืน่ ๆ มาเปิดขายกันอย่าง
คกึคัก ซ ึง่ถนนแหง่นีเ้ป็นแนวแบง่เขตระหวา่งยา่นธรุกจิทางฝ่ังตะวันออก 
กับยา่นรา้นอาหาร และคลับ บาร ์ทางฝ่ังตะวันตก เริม่เปิดตัง้แตปี่ 1972 
นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นที่จัดใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบถาวร และยังมี
ระบบท าความรอ้นที่พื้นเพื่อไม่ใหน้ ้าแข็งจับจนลืน่ในชว่งฤดูหนาวอกี
ดว้ย และทา่นสามารถเดนิขา้มฝ่ังถนนมายัง ออิอนมอลล ์ (Aeon Mall) 
เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิภายใน
ตกแต่งในรูปแบบทีทั่นสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 
150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาด
ใหญ่ เป็นตน้ ซ ึง่บางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษีสนิคา้ส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาต ิสว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และ
ศนูยอ์าหารบรกิาร 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็น ภายในศนูยอ์าหารของออิอนมอลล ์
 พกัที ่Fujita Kanko Washington Hotel Asahikawa  

หรอืระดับเดยีวกัน (ทีพ่กัอยูต่รงขา้มออิอนมอลล ์เดนิเพยีง 1 นาท ีถงึออิอนมอลล)์ 
 

วนัที ่3  โรงงานชอคโกแลตอชิยิะ-คลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีรา้นกาแฟ 
         ฮลัโหลคดิตี ้โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิดวิตีฟ้ร-ีมติซุยเอา้ทเ์ลท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1) 
น าท่านเดินทางไปยัง  โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่าน
สามารถชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซปัโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO 
ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ยิมท่ัวทัง้เกาะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชม
ถว้ยชามทีใ่ชส้ าหรับใสช่อคโกแลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และเหลา่ของเลน่ยอ้นยุค
ทีท่ าใหค้ณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้น
เวลากลับไปในอดตีอกีครัง้  และแนะน าใหท้่านชมิชา หรือ
กาแฟรอ้นของที่นี่ พรอ้มทั้งสั่งขนมเคก้แสนอร่อยราด
ดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในสว่นทีเ่ป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณ
ชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์ุโรป (อสิระใหท้่านถ่ายรูป
บรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต ัว๋คา่เขา้ชมภายใน) จากน ัน้
น าท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่
ไดรั้บความนยิมถ่ายภาพ มฉีากหลังเป็นหลังคาอาคารก่อ
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อฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็น
เสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง แต่
ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึง่ก็ได ้
ท าการปรับปรุงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระให ้
ท่านรูปเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงโอตารุตามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑ์
กล่องดนตรแีละเครือ่งแกว้ ที่รวบรวมกล่องดนตรีและเครื่องแกว้อันงดงามและหายากไว ้
มากมาย ท่านสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาแกว้ 
ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตรี  ซ ึง่มกีล่องดนตรีขนาดเล็กไปจนถงึ
ขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง รา้นขายเครื่องแกว้ ทีม่ ี
ตัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบ
โดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆใหม่ๆ   
และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอย่างด ี  และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่านตอ้งมี
เวลากับรา้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศใน
รา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู พเิศษ !! บฟุเฟต ์ชาบชูาบ ูขาปยูกัษ ์(2)  

น าท่านสู ่JTC DUTY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย 
และเดนิทางไปยัง  MITSUI OUTLET PARK เอา้ท์เลทซึง่เปิดตัวเป็น
ครัง้แรกในฮอกไกโด เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แตแ่บรนดช์ัน้
น าจากต่างประเทศ สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีาและ
กจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ท่ัวไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซ ึง่ในบรรดาแบรนด์
ดังเหลา่นี ้จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตัว
เป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญท่ีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง 
เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ 
เอาทเ์ลททีน่ีจ่งึเต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนักทอ่งเทีย่วจากตา่งชาตไิดส้มัผัส 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
พกัที ่Smile hotel premium Sapporo หรอืระดับเดยีวกัน  
ทีพ่กัใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิงยา่น susukino ทา่นสามารถเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงไดจ้นถงึรา้นปิด 
 

วนัที ่4  ศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร-ิศาลเจา้ฮอกไกโด-ตลาดปลาโจไก
พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร-ชอ้ปป้ิงทานูกโิคจ ิซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
 น าท่านชมอดตีอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former Hokkaido Govt. Office Building) 

(ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตลน์โีอบารอคมลีักษณะ 
 พเิศษทีม่หีลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็น 
 เอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์ารบกุเบกิของ 
 ฮอกไกโด ปัจจบัุนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก 
 ทางวัฒนธรรมของชาต ิจากนัน้ผา่นชม 
 หอนาฬกิาประจ าเมอืง (CLOCK TOWER)  
 เป็นหอนาฬกิาทีด่ ารงอยูใ่นฐานะสญัลักษณ์ของ 
 ซปัโปโร มหีนา้ปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นทีท่ าจากอเมรกิา  
 ปัจจบัุนถอืเป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น  
 และเป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วท่ัวโลกรูจ้ัก  
 และนยิมถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ และผา่นชม 
 สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade) 
  ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณ

เกาะกลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สญัญาณซปัโปโร SAPPORO 
TOWER ซึง่สามารถขึน้ไปชมววิแบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว จากนัน้น าทา่น 

 เดนิทางสู่ศาลเจา้ออกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโต

ประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยคุเริม่พัฒนาเกาะ ไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 
4 องค์ จากศาลเจา้มีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะ จากนั้นเดินทางสู่ตลาดปลาโจไก 
(Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบลอ็ก
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ขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆ จ าหน่าย
อาหารทะเล เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ ๆ ใน
ทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่
คอื  Donburi 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัดว้ยเมนตูน้ต ารบั ปลาฮอกเกะยา่งดว้ยเตาถา่น (4)  

น าท่านเดนิทางสู่ SAPPORO BEER MUSEUM เป็นพพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เปิดเมื่อปี 
1987 ในสมัยเมจเิคยเป็นโรงกลั่น ภายในพพิธิภัณฑ์จะแนะน าประวัตขิองเบียร์ในญี่ปุ่ น และ
กระบวนการขัน้ตอนการผลติเบยีร์ และบรเิวณใกล ้ๆ พพิธิภัณฑเ์ป็นทีต่ัง้ของสวนเบยีรซ์ปัโปโร 

จะประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คอื Garden Grill และ Genghis Kan Hall 
มีบรรยากาศสบายๆกับการดื่มเบียร์ และรับประทานบาร์บีควิเนื้อแกะ ซ ึง่เป็น
อาหารทอ้งถิ่นที่นิยม จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกโิคจ  ิ
แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่ายซือ้หา
ของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 
กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชือ่มตอ่
กันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่
ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมี
ชวีติชวีา หรือจะเดนิเล่นชมเมอืงที่ ย่านซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่่านกนิดืม่ที่
ใหญ่ทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหาร
แยะเต็มไปหมด แตส่ าหรับราเมน แนะน าตอ้งไปทีซ่อยนีค้อื “Ramen Yokocho” 
เป็นซอยราเมนทา่นสามารถเลอืกรา้นตามความชอบ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ทานุกโิคจ ิ
พักที ่Smile hotel premium Sapporo หรอืระดับเดยีวกัน  
ทีพ่กัใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิงยา่น susukino ทา่นสามารถเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงไดจ้นถงึรา้นปิด 

 

วนัที ่5  ซปัโปโร-กรุงเทพฯ-สวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

น าทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

10.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  
*บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
   ขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่วว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา  
 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งคู)่ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

16-20 ส.ค.61 34,999 10,900 
18-22 ส.ค.61 34,999 10,900 
19-23 ส.ค.61 32,999 10,900 

20-24 ส.ค.61 29,999 10,900 
22-26 ส.ค.61 34,999 10,900 
23-27 ส.ค.61 34,999 10,900 
24-28 ส.ค.61 34,999 10,900 
25-29 ส.ค.61 34,999 10,900 
26-30 ส.ค.61 32,999 10,900 
27-31 ส.ค.61 29,999 10,900 

28 ส.ค.-1 ก.ย.61 32,999 10,900 

29 ส.ค.-2 ก.ย.61 34,999 10,900 

30 ส.ค.-3 ก.ย.61 34,999 10,900 
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31 ส.ค.-4 ก.ย.61 34,999 10,900 

01-05 ก.ย.61 34,999 10,900 

03-07 ก.ย.61 32,999 10,900 
06-10 ก.ย.61 34,999 10,900 
08-12 ก.ย.61 34,999 10,900 

10-14 ก.ย.61 34,999 10,900 
13-17 ก.ย.61 34,999 10,900 
15-19 ก.ย.61 34,999 10,900 
17-21 ก.ย.61 34,999 10,900 
20-24 ก.ย.61 34,999 10,900 
22-26 ก.ย.61 34,999 10,900 
24-28 ก.ย.61 34,999 10,900 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก 
ยกเวน้เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนุญาตเก็บทรปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 
 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋โปรโมช ัน่ โรงแรมทีพ่กัตามระบไุวใ้นรายการ  
พกัหอ้งละ 2 ทา่นและเตยีงเป็นแบบ DBL เทา่น ัน้  
หากตอ้งการเตยีง TWN เพิม่ 1,000 บาทตอ่ทา่น 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย

เทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3200 บาท) 
 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น 
ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ
เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพ
การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่ักตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น และเตยีงแบบ DBL เทา่น ัน้ !!) 
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เนือ่งจากโรงแรมอยู่ในตวัเมอืง ตดิแหล่งชอ้ปป้ิง หอ้งจะมขีนาดเล็ก จงึไมส่ามารถเสรมิเตยีงได้
ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ กรณีตอ้งการหอ้งเป็นแบบเตยีง TWN เพิม่ 1,000 บาทตอ่ทา่น 
 **ในกรณีทีท่่านมผีูเ้ดนิทาง 3 ท่าน ท่านที ่3 ตอ้งจองหอ้งพกัแบบ SGL (การพกัเดีย่ว) เท่าน ัน้ 
โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นละ 10,900 บาท ** 

 ค่าประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 
(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ ส าหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรือมขีนาดใหญ่เกนิกวา่

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ธรรมเนยีมภาษีน ้ามันทีเ่พิม่ข ึน้ (กรณีทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ณ วันทีอ่อกตั๋ว) 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
และไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งท าการวาง

การนัตคี่ามดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรช์ าระ

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั 
ทา่นจะตอ้งช าคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดล าดับทีน่ั่ง ทางสายการ
บนิจะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบัุตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
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เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ท่านขึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร์ หาก
ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิข ึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ 

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ักทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวันเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน
การบริหารเวลา ซ ึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั้งที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบัุตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืส ิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ 
ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 

 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบั้งคับตัง้แตวั่นที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้
ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญี่ปุ่ นได ้ (เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มูลท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 
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