บินด้วยสายการบิ นการบิ นไทย (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ(BKK)
TG670
BKK (สุวรรณภูมิ) – CTS (ฮอกไกโด)
23.55 - 08.20+1
TG671
CTS (ฮอกไกโด) – BKK (สุวรรณภูมิ)
10.00 - 15.50
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20-30 ก.ก. (2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(–/–/–)
21.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4
เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิ น THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
**กรุณ าเผื่ อ เวลาในการเดิ น ทางมายัง สนามบิ น อย่ า งน้ อ ย 3 ชัว่ โมง เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ เ วลาในการ
เช็คอิ น**
ข้อควรทราบ : ประเทศญีป่ ่ นุ ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝืน จะมีโทษ
ปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
23.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน สายการ
บิน THAI AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG670
วันที่ 2
ฮอกไกโด – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิ คาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า - AEON ASAHIKAWA
(–/L/D)
08.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทย
ประมาณ 2 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิ คาว่า (ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE) ทีร่ าเมนของที่น่ีมรี สชาติ
อันเป็ นเอกลักษณ์และได้รบั การกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้ นราเมนอาซาฮิคาว่าได้
ถือกาเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็ นอาคาร
หลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขัน้ เทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จดั แสดงประวัติ
ความเป็ นมาของหมู่บา้ นแห่งนี้ให้สาหรับผูท้ ส่ี นใจได้มาศึกษาอีกด้วย

เที่ยง บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) ซึ่งได้รบั ความนิยมมากทีส่ ุดในญี่ป่ ุน โดยสวน
สัตว์แห่งนี้ได้มแี นวความคิดทีว่ ่า สัตว์ต่างๆ ควรทีจ่ ะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละเป็ นไปตามธรรมชาติของ
สัตว์นนั ้ ๆ จึงทาให้ทุกท่านได้สมั ผัสถึงชีวติ ความเป็ นอยู่ทแ่ี ท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขัว้
โลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงั อุตงั แสนรู้ ในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม จะมี
ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ทีเ่ ป็ นยอดนิยมของสวนสัตว์แห่งนี้น่เี อง ขบวนพาเหรดนี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพอากาศและ
มีโชว์วนั ละ 2 รอบ 11.00 น. และ 14.30 น

คา่
ที่พกั

วันที่ 3

นาท่านเดินเล่ น AEON ASAHIKAWA ที่ฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวติ ของคนฮอกไกโดนัน้ เป็ นช้อปปิ้ งมอลล์ท่ีน่ า
หลงไหลด้ว ยปริมาณสินค้าหลากหลายครบครันและยังมีส ินค้าลดราคาพิเ ศษทุกวันอีกด้ว ย ที่น่ีไม่เ พียงแค่
จาหน่ายอาหารเท่านัน้ แต่ยงั มีสนิ ค้าอื่นๆ อีกมากมายทัง้ เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ เครื่องสาอางและยา หากต้องการ
เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ งระหว่างท่องเทีย่ ว
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
ART HOTEL, ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
ลานสกี SHIKISAI NO–คลองโอตารุ – พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิ กาไอน้า
โบราณ – ถนนซาไกมาจิ – ดิ วตี้ฟรี – โรงงานช็อกโกแลต
(B/L/D)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ(BIEI) นับว่าเป็ นเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(HOKKAIDO)ทีเ่ ล็กแค่ขนาดแต่
คุณภาพโดยเมืองแห่งนี้มภี ูมทิ ศั น์ทางธรรมชาติทง่ี ดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ด้วยความ
ทีเ่ ป็ นเมืองขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่กถ็ อื ว่ามีครบครันทุกสิง่ แบบ
มาตรฐาน พาท่านสนุกกับ ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า (SHIKISAINO SNOW LAND) ทีร่ วมกิจกรรมทางสกี
หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติก (ไม่รวมค่ากิจกรรมและ
อุปกรณ์สกี กิจกรรม และค่าใช้จ่ายคร่าวๆ SNOWMOBILE: เริม่ ต้น 10,000 เยนต่อคน / SNOW RAFT: 1,000
เยนต่อคน BANANA BOAT: 1,000 เยนต่อคน SLED: 500 เยนต่อคน TUBE: 500 เยนต่อคน)

นาท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้ อยู่บนทีล่ าดต่าของ
ภูเขาเท็งงุ ซึง่ เป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวทีม่ ชี ่อื เสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอนุ งะ มีความยาว 1.5
กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นร้านอาหารเรียงรายอยู่
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึน้ จากการถมทะเล เพือ่ ใช้สาหรับเป็ น
เส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ทโ่ี กดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึง่ หนึ่งเพือ่ ทาถนนหลวง
สาย 17 แล้วเหลืออีกครึง่ หนึ่งไว้เป็ นสถานที่ท่องเทีย่ ว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้า
กว้างประมาณ 2 เมตร

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาให้เครื่องแก้วทีอ่ อกมามี
รูปแบบและสีทแ่ี ตกต่างกัน จากนัน้ นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึง่ มีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชม
กล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถ่ ูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทัง้ ยังสามารถเลือกคิด
แบบทากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึน้ มาเป็ นทีร่ ะลึกหรือเป็ นของฝากให้คนรักได้อกี ด้วย

ถ่ายรูปกับ นาฬิ กาไอน้าโบราณ (STEAM CLOCK) แห่งเมืองโอตารุ เป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์สาคัญของเมืองโอตารุ
ตัง้ อยู่ดา้ นหน้าพิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี เป็ นนาฬิกาไอน้ าเก่าแก่ทเ่ี มืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา มอบให้แก่
เมืองโอตารุ ความโดดเด่นของเจ้านาฬิกาเรือนนี้ นอกจากจะมีรปู ลักษณ์ทง่ี ดงามในสไตล์องั กฤษแล้ว ยังคอยจะ
ส่งเสียงเพลงและพ่นไอน้ าออกมาในทุก ๆ 15 นาทีอกี ด้วย

ให้อสิ ระท่านเดินช้อปปิ้ ง ถนนซาไกมาจิ (SAKAIMACHI STREET) ตัง้ อยู่กลางเมืองโอตารุ ในระหว่างช่วง
พัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอตารุเป็ นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งทีห่ ลากหลาย
เต็มไปด้วยบริษทั ช้อปปิ้ ง อาคารต่างๆเป็ นแบบสไตล์ตะวันตก ปั จจุบนั ได้รบั การดัดแปลงเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร
ร้านกาแฟ ร้านขายของทีร่ ะลึก ร้านเสือ้ ผ้า และพิพธิ ภัณฑ์ต่างๆมากมาย

จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสาอาง อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ี ร้านค้าปลอดภาษี DUTY
FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
น าท่ า นชม โรงงานช็อกโกแลต (ISHIYA CHOCOLATE FACTORY) ที่ห มู่บ้า นอิชิย ะ ซึ่ง เป็ น แหล่ ง ผลิต
ช็อกโกแลตที่มชี ่อื เสียงที่สุดของญี่ป่ ุน ที่เรารูจกั ในนาม SHIROI KOIBITO ซึ่งเป็ นช็อกโกแลตที่ข้นึ ชื่อที่สุดของ

ทีน่ ่ีเลยทีเดียว เดินถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับบรรยากาศโดยรอบทีต่ กแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป (ไม่
รวมค่าเข้าส่วนการผลิต) ช่วงฤดูหนาวยามคา่ คือจะมีการประดับไฟ ให้ท่านอิ สระในการถ่ายรูป

คา่
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - ตลาดปลานิ โจ - ทาเนี ยบรัฐบาลหลังเก่า – โอโดริ ปาร์ค - หอ
นาฬิ กาซัปโปโร – ช้อปปิ้ งถนนทานุโคจิ
(B/L/-)
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร (HOKKAIDO SHRINE) เปลีย่ นเพือ่ ให้สมกับความยิง่ ใหญ่
ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รกั ษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดงั เช่นภูมภิ าคคันโต แต่ทน่ี ่กี เ็ ป็ นทีส่ าหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่
ศักดิ ์สิทธิที์ อ่ ยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพือ่ เป็ นขวัญและกาลังใจสืบไป

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานโมอาย (MOAI STATUE) ที่ออกแบบโดย TADAO ANDA สถาปนิกชื่อดังของโลก
ก่อสร้างตัง้ แต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียปิ ต์ ออกแบบรูปร่างตัง้ ให้อยู่ในภูเขาของดอก
ลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็ นแนวคิดโครงสร้างจากการเรียงลาดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีช่อื ว่า อะตามะ ได
บุตสึ เปิ ดให้เข้าชมอย่างเป็ น ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 ทีผ่ ่านมาอุทยานโมอาย มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 540,000
ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของทีบ่ รรจุอฐั แิ ละรองรับได้ 70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ป่ ุนไม่มกี ารฝั งศพ ใช้การเผา และ
จะซื้อที่ดนิ ใว้เก็บ"อัฐ"ิ เก็บแบบทัง้ ตระกูลรวมไว้) โมอายแห่งญี่ป่ ุน เป็ นชื่อที่ผู้คนเรียกขาน เป็ นหนึ่งในสุสานที่
ใหญ่ท่สี ุดในฮอกไกโด (ทางสถานที่เก็บค่าบริจาคเพื่อใช้ทานุ บารุงสถานที่ 300 เยน โดยสมาชิกบริจาคด้ว ย
ตัวเองหน้าทางเข้า)

นาท่านออกเดินทางต่ อไปยัง ตลาดปลานิ โจ (NIJO FISH MARKET) อยู่ในเมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด
เป็ นตลาดสดทีค่ กึ คักไปด้วยผูค้ นแทบทุกวัน เพราะมีนกั ท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศไปเยือนเป็ นจานวนมาก
แน่นอนว่านอกจากร้านขายอาหารทะเลสด และร้านขายผักผลไม้ ยังมีรา้ นขายของฝาก ร้านอาหารต่างๆ ซึง่ เป็ น
หนึ่งในเสน่หข์ องตลาดนิโจ ทีส่ ามารถเพลิดเพลินกับหลายสิง่ หลายอย่างได้

นาท่านสู่ ทาเนี ยบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO) เริม่ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.
2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาทีใ่ ช้อฐิ มากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็ นอิฐทีท่ ามาจากหมู่บา้ นซิโรอิชแิ ละโท
โยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความงดงามทีเ่ ห็นนัน้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจาก
ถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่แี ห่ง จึงได้รบั การขึ้น
ทะเบียนให้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมสาคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ชาบู ชาบู และอัพเกรดบุฟเฟต์ขาปู 3 ชนิ ด + ซอฟท์ดริ้งไม่อนั ้
- ปูซูไวหรือปูหิมะ (SNOW CRAB) ได้ชื่อว่าเป็ นรสชาติ แห่งฤดูหนาวเพราะเป็ นช่วงที่ปูซูไวจะรสชาติ ดี
ที่สุด
- ปูขนหรือชื่ อในภาษาญี่ปุ่นคือเคะกานิ (KEGANI) มีขนหรือหนามเล็กๆ ปกคลุมทัวตั
่ ว เนื้ อจึงน้ อย
กว่าแต่รสชาติ หวานชุ่มฉ่า
- KURIGANI จะคล้ายๆปูขนแต่ตวั ปูจะสีดา เนื้ อหอมอร่อย มีเฉพาะที่เกาะฮอกไกโด

************************ปู 3 ชนิ ด อาจจะเปลี่ยนแปลงชนิ ดได้ตามฤดูกาล ขึ้นอยู่กบั ทางร้าน ****************************
จากนัน้ นาท่านพักผ่อนหย่อนใจกันต่อที่ สวนสาธารณะโอโดริ (ODORI PARK) ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร
แบบว่าถ้ามาถึงบริเวณกลางเมืองแล้วเห็นแน่ ๆเพราะมันโดดเด่นมากๆเลยล่ะค่ะ ซึ่งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั ง่
คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีทจ่ี อดรถกว้างประมาณกิโลเมตรครึง่ กินพืน้ ทีถ่ งึ 12 บล็อกของเมืองนี้ทเี ดียวนะคะ
สวนแห่ ง นี้ ใ นช่ ว งฤดูร้อ นนี่ ก็จ ะเป็ น เสมือ นแหล่ ง โอเอซิส ของเมือ งที่เ ต็ม ไปด้ว ยความเขีย วขจีแ ละดอกไม้

หลากหลายสายพันธุ์ ยิง่ ในช่วงฤดูหนาวนี่เรียกว่าสาคัญมากๆ เพราะจะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาล
หิมะซัปโปโรนันเอง
่

ผ่านชม หอนาฬิ กาซัปโปโร (SAPPORO CLOCK TOWER) เป็ นหอนาฬิกาทีเ่ ก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์
ทีส่ าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด
แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตัง้ แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอก
เวลาได้อ ยู่ และด้ว ยความเก่ าแก่ ท่ีอ ยู่คู่กับเมือ งซัปโปโรมานานจึงได้รบั การขึ้นทะเบีย น ให้เ ป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่งของญีป่ ่ นุ

ช้อปปิ้ ง ย่านเก่าทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI OLD TOWN) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคา

มุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตัง้ เรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตัง้ ขวางในแนว
ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKIN

คา่
อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
พักที่ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ฮอกไกโด - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
(B/-/-)
เช้า
บริ การอาหาร เซต เบนโตะ
นาท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
10.00 ออกเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่ วบิน
ที่ TG671 ** ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
15.50 เดิ นทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************
อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

07 – 11 ธันวาคม 2565
14 – 18 ธันวาคม 2565

53,499
51,499

6,500
6,500

21 – 25 ธันวาคม 2565

53,499

7,500

11 – 15 มกราคม 2566
17-21 มกราคม 2566 เปิ ดเพิ่ ม
น้าหนักกระเป๋า 20 กิ โลกรัม
24-28 มกราคม 2566 เปิ ดเพิ่ ม

48,499

6,500

51,999

6,500

51,999

6,500

น้าหนักกระเป๋า 20 กิ โลกรัม
25 – 29 มกราคม 2566

48,499

52,499
10 – 14 กุมพาพันธ์ 2566
25 ก.พ.- 01มี.ค. 2566 เปิ ดเพิ่ ม
51,999
น้าหนักกระเป๋า 20 กิ โลกรัม
28 ก.พ.- 04มี.ค. 2566 เปิ ดเพิ่ ม
51,999
น้าหนักกระเป๋า 20 กิ โลกรัม
14-18 มีนาคม 2566 เปิ ดเพิ่ ม
49,999
น้าหนักกระเป๋า 20 กิ โลกรัม
21-25 มีนาคม 2566 เปิ ดเพิ่ ม
49,999
น้าหนักกระเป๋า 20 กิ โลกรัม
ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 27,500 บาท

6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500

ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)

**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**
ราคานี้ ไม่รวมค่าวีซ่า ในกรณี ที่จะต้องกลับมายื่นวีซ่าญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ขอเรียกเก็บค่าธรมเนี ยมวีซ่าภายหลัง
ข้อสาคัญ
อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิ กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึน้ อยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณี ที่ห้อง TRP เต็ม
ทางบริ ษทั อาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักสาหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและสาหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยว
อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200
บาท)

เนื่ องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถ
บัสนาเที่ยวสามารถให้บริ การวันละ 10 ชัวโมง
่
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
สาคัญ!! : กรณี ผ้เู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่ด้านหน้ า
เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่ านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ายที่ จะ
เกิ ดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง
-

กรณี ต้ อ งการตัด กรุ๊ป ส่ ว นตัว กรุ๊ป เหมาที่ ส ถานะผู้เ ดิ น ทางเป็ น เด็ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู ธุ ร กิ จ ขายตรง
เครื่ อ งส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่ า งชาติ หรื อ คณะที่ ต้ อ งการให้ เ พิ่ ม สถานที่ ข อดู ง าน กรุ ณ าติ ด ต่ อ แจ้ ง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทาราคาให้ใหม่ทุกครัง้

-

-

-

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20-30 ก.ก. (2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
รถรับส่งนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
หัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้า ทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย
รวมประกันการเดิ นทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงิ นรักษาโควิ ด-19 สูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไข
เป็ นไปตามกรรมธรรม์) ในกรณี ที่อายุมากกว่า 70 ปี จะได้ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงิ นรักษาโควิ ด19 สูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ

-

-

ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
ค่าวีซ่าสาหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทาการยื่นเองเท่านัน้
ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ เติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ ามันเพิม่ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บลูกค้า
VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีออกใบเสร็จรับเงิน
อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
ค่าวีซ่า
กรณี ที่ไม่มีวคั ซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ ผี ลเป็ นลบ ต้องตรวจก่อน
เดินทางไม่เกิน 72 ชัวโมง
่
และเป็ นแบบฟอร์มที่ทางญี่ป่ ุนกาหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทางบริษทั กรณี
เป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทาการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษทั คู่ค้า และ
ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV

เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 20,000 บาท
ภายใน 1 วันหลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี ัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
**กรุณาส่งสาเนาพาสสปอร์ตและ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริ ษทั **
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม

- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%
- กรณีย่นื วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าบริการยื่นวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั ๋วเครื่องบิน เป็ นต้น
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ
การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้
หมายเหตุ
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ย นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่าน
จาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง

- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วั น ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่ ่านต้องการ
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ต้องการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่ องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการไม่
์
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่ี
จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

