
 

 

รหัสทัวร GS1903093 
ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO คึกคัก ครุคริ 5 วัน 3 คนื (XW) 
สวนสัตวอาซาฮิยามา เมืองบิเอะ ลานสกีชิคิไซ เมืองโอตารุ พิพิธภัณฑเครื่องแกว  
พิพิธภัณฑกลองดนตรี มิตซุย เอาทเล็ท อุทยานโมอาย อะตามะ ไดบุตสึ  
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร อาคารเจอารทาวเวอร ทานุกิโคจ ิ 
ศาลเจาฮอกไกโด ตลาดปลาโจไก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ 
23.59  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 5-6 สายการบิน NOK 
SCOOT โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั อํานวยความสะดวกตลอด
ข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง  

 

DAY 2  
สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตวอาซาฮิยามา                                                                 
04.00  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยสาย

การบิน NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี XW146   
 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง**          

ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนาํอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดลุพินิจของ
เจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

12.15  เดินทางถึง สนามบินชโิตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 

 
 นําทานเดินทางสูเมือง Asahikawa (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
 ASAHIYAMA ZOO สวนสัตวอาซาฮิยามา ซึ่งไดรบัความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ�น ซึ่ง

ในแตละปจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ ที่ไมไดถกูกกัขังในกรงแบบที่ทานเคย
เห็นในสวนสัตวท่ัว ๆ ไปถึงกวาปละ 3 ลาน00คนจากทั่วโลก โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมี
แนวความคดิที่วา สัตวตางๆ ควรท่ีจะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและเปนไปตาม
ธรรมชาติของสัตวน้ันๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวติความเปนอยูท่ีแทจริงของสัตว
แตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึง
ครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู 



 

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่       ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเทา   
 

DAY 3 
ลานสกี Shikisai no–คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑเครื่องแกว – พิพิธภัณฑกลองดนตรี –ดวิตี้ฟร ี
โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาทเล็ท - นั่งชิงชาสวรรคชมววิเมืองซัปโปโร                                              
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองบิเอะ(Biei) นับวาเปนเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด

(Hokkaido)ท่ีเล็กแคขนาดแตคุณภาพโดยเมืองแหงนี้มีภูมิทัศนทางธรรมชาติที่
งดงาม รายลอมไปดวยภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ ดวยความท่ีเปนเมืองขนาดเล็ก
การคมนาคมอาจจะไมสะดวกเทียบเทาเมืองใหญๆแตก็ถือวามีครบครันทุกส่ิงแบบ
มาตรฐาน 

 

 



 

 

 
SHIKISAI NO SNOW LAND  ลานสกชีิคิไซ พาโนรามา ท่ีรวมกิจกรรมทางสกี 
หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถายรปู วิวสวยๆ แสนโรแมนติค 
(ไมรวมคากิจกรรมและอุปกรณสกี) 
กิจกรรม และคาใชจายคราวๆ Snowmobile: เร่ิมตน 10,000 เยนตอคน / Snow 
Raft: 1,000 เยนตอคน Banana Boat: 1,000 เยนตอคน Sled: 500 เยนตอคน 
Tube: 500 เยนตอคน 

เท่ียง  เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

 
 OTARU นําทานสู เมอืงโอตาร ุโอตารุเปนเมอืงทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และ

บางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ี
มีชื่อเสียง คลองโอตาร ุหรือ โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปน
สัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมโีกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียง
รายอยู บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงนี้สรางเมื่อป 1923 โดยสรางข้ึนจาก
การถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวท่ีโกดัง แตภายหลัง
ไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหนึ่งไว
เปนสถานที่ทองเท่ียว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอฐิแดงเปนทางเดินเทากวาง
ประมาณ 2 เมตร 
นําทานชม พิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทําให
เครื่องแกวที่ออกมามีรปูแบบและสีที่แตกตางกัน จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลอง
ดนตร ีซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงาม
มากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถงึปจจุบนั อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลอง
ดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนท่ีระลึกหรอืเปนของฝากใหคนรักไดอีกดวย 

OTARU



 

 

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY  โรงงานช็อกโกแลต ที่หมูบานอิชิยะ ซึ่งเปน
แหลงผลิตช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลต
ตางๆและท่ีพลาดไมไดเลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรกั(Shiroi Koibito) ซึ่งเปน
ช็อกโกแลตที่ข้ึนชื่อท่ีสุดของทีน่ี่เลยทีเดียว หรือเดินถายรูปเปนที่ระลึกกับบรรยากาศ
โดยรอบท่ีตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม สไตลยุโรป นอกจากนี้ทานจะไดเลือก
ซื้อช็อคโกแลตที่หาซ้ือที่ไหนไมได และทานก็ยังจะไดชมประวัตคิวามเปนมาของ
โรงงาน (ไมรวมคาเขาสวนการผลิต) 

 พิเศษ พาทานเยี่ยมชม รานคาของสโมสร Consadole Sapporo ตนสังกัดของ 
เมสซ่ี เจ ชนาธิป สรงกระสินธ นักเตะขวัญใจมหาชนชาวไทย 

 จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ 
รานคาปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศยั 

 MITSUI OUTLET  มติซยุ เอาทเล็ท เปนแหลงชอปปم�งท่ีมีพ้ืนที่ขนาดใหญแหงแรก
ของฮอกไกโด มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเส้ือผาผูหญิง ผูชาย เดก็ กระเป�า 
รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

 



 

 

NORIA FERRIS WHEEL ชิงชาสวรรคยักษ  ตั้งอยูบนชั้น 7 ของหางสรรพสินคา 
Norbesa ภายในเมืองซัปโปโร (Sapporo) ที่นี่ถือไดวาเปนอีกหนึง่จุดชมวิวท่ีสวย
ที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะอยางยิ่งวิวทิวทัศนของเมืองยามคํ่าคืนนี่หากอยาก
ชมแลวตองมาท่ีนี่ใหได โดยชิงชายกัษแหงน้ีจะมีเสนผานศูนยกลาง 45.5 เมตร ความ
สูงรวมอาคาร 78 เมตร มกีระเชาน่ังทั้งหมด 32 ตัว วนแตละรอบใชเวลา 10 นาที 
สามารถเห็นวิวตัวเมืองซัปโปโรท่ีสวยงามทั้งหมด ตอนกลางคืนตัวชิงชาเองก็จะมกีาร
ประดบัประดาดวยแสงไฟหลากสีสัน บอกเลยวาถายรูปน่ีทั้งสวยและอินดี้แบบสุดๆ 
 

 
 

** ในชวงเทศกาลหิมะ เฉพาะพีเรียดวันที่ 05-09 / 07-11 กุมภาพันธ 2563 ขอ
เปลี่ยนจากชิงชาสวรรค เปนพาทุกทานเดินเที่ยวงาน SAPPORO SNOW 
FESTIVAL ที่สวนโอโดริแทน** 



 

 

 
คํ่า                บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  พิเศษ บุฟเฟ�ตชาบู+บุฟเฟ�ตขาปูยักษอ่ิมไมอ้ัน 
พักที่  TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรอืเทียบเทา 
 
DAY 4 
อุทยานโมอาย – พระใหญอะตามะ ไดบุตส ึ– ทําเนียบรัฐบาลหลังเกา – หอนาฬิกาซัปโปโร – 
JR TOWER  - ชอปปم�งถนนทานุโคจ ิ                                                                      
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานเดินทางสู อุทยานโมอาย   



 

 

 
MOAI STATUE จากนั้นนําทานชม อุทยานโมอาย ท่ีออกแบบโดย Tadao anda 
สถาปนิกชื่อดงัของโลก กอสรางตั้งแต   

 ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต ออกแบบรปูรางตัง้ใหอยูใน
ภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิดโครงสรางจากการเรียงลําดับของจิต
วิญญาณ องคพระมชีือ่วา อะตามะ ไดบุตส ึเปดใหเขาชมอยางเปน ทางการ เมื่อวันท่ี 
17 ก.ค. 2559 ที่ผานมา  

 



 

 

อุทยานโมอาย มีพ้ืนท่ีประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่บรรจุ
อัฐิและรองรับได 70,000 กลุม (ชาวญีปุ่�นไมมีการฝงศพ ใชการเผา และจะซื้อท่ีดิน
ใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว) โมอายแหงญี่ปุ�น เปนชื่อท่ีผูคนเรียกขาน เปน
หนึ่งในสุสานที่ใหญท่ีสุดในฮอกไกโด  (ทางสถานที่เก็บคาบริจาคเพ่ือใชทํานุบํารุง
สถานท่ี 300 เยน โดยสมาชิกบริจาคดวยตัวเองหนาทางเขา) 

 
นําทานสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) 
เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาทีใ่ชอิฐมากกวา 
2.5 ลานกอนเปนอิฐท่ีทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มา
ยาวนานกวา 80 ปแตความงดงามท่ีเห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถกู
ไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่
แหง จึงไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 
2512 
ผานชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เปนหอนาฬิกาท่ีเกาแกมาก
และเปนอีกสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหนึ่ง สรางตั้งแตป พ.ศ. 2421 
เดิมทีเปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอนาฬิกา
และมีระฆังตบีอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู 
และดวยความเกาแกท่ีอยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการข้ึนทะเบียน ใหเปน
มรดกทางวัฒนธรรมทีสํ่าคัญอีกแหงหนึ่งของญี่ปุ�น   



 

 

 
นําทานถายรูป อาคารเจอารทาวเวอร (JR Tower) เปนตึกที่สูงท่ีสุดในซัปโปโร ตัง้อยู
ติดกบัสถานีเจอาร ซัปโปโร เปนท้ังหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนย
อาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล , เครื่องใชไฟฟ�าและ
อิเล็คทรอนิคส , ราน100 เยน , ราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟชั่นวัยรุน , ราน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสําอางอาคาร JR TOWER มีจดุชมวิว
ตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร 
จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามท้ังกลางวนักลางคืน 
โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจาก
กลุมตกึ ยานซูซูกโินะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เปน
ศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนใน
ยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ (700-1000 เยน)  

   



 

 

 
ชอปปم�ง ยานเกา ทานุกโิคจิ (Tanukikoji Old Town) เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบน
ถนนคนเดินที ่มีหลังคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว 7 บลอ็กถนน มีรานคา
ตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาต้ังขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวางสถานี 
Subway Odori และ Susukin 
อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่าเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 

พักที่  TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรอืเทียบเทา 
 
DAY5 
สนามบินชิโตเสะ – ศาลเจาฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                             
เชา บริการอาหารเชา ณ. หองอาหารของโรงแรม 
 HOKKAIDO SHRINE เดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปลี่ยน

เพ่ือใหสมกับความยิ่งใหญของเกาะฮอกไกโด ศาลเจาชินโตนีค้อยปกปกษรักษา ใหชน
ชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุขถึงแมจะไมไดมีประวตัิศาสตรอันยาวนานเกาแกนับ
พันปดังเชนภูมิภาคคันโต แตที่น่ีก็เปนท่ีสาหรับใหคนทองถิ่นไดกราบไหวส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่
อยู ณ ศาลเจาแหงนี้ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจสืบไป 



 

 

 
 จากนั้นนําทานสู ตลาดปลาโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา80 ราน 

เรียงรายตลอดบล็อก เปนหนึ่งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆจําหนาย
อาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอย
เชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และ มันฝรั่งตามฤดูกาล อาหาร
ทองถิ่นที่ข้ึนชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 

เที่ยง  เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 หลังจากนั้นเดินทางเขาสูสนามบินนานาชาติชิโตเสะ  
14.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

NOK SCOOT เที่ยวบินที ่XW145  
** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง 

20.35 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอมกับ
ความประทับใจ 

 
****************************************************************** 

 
** หากลูกคาทานใดทีจํ่าเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตัว๋
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
04 – 08 ธันวาคม 

62 27,999 27,999 27,999 7,500 15,900 

06 – 10 ธันวาคม 62 27,999 27,999 27,999 7,500 15,900 

11 – 15 ธันวาคม 62 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

13 – 17 ธันวาคม 62 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

18 – 22 ธันวาคม 62 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

20 – 24 ธันวาคม 

62 

25,999 25,999 25,999 

7,500 15,900 

25 – 29 ธันวาคม 

62 29,999 29,999 29,999 7,500 15,900 

27 – 31 ธันวาคม 62 37,999 37,999 37,999 7,500 15,900 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 
01 – 05 มกราคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 15,900 

03 – 07 มกราคม 

63 

25,999 25,999 25,999 

7,500 15,900 



 

 

08 – 12 มกราคม 

63 23,999 23,999 23,999 7,500 15,900 

10 – 14 มกราคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

15 – 19 มกราคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

17 – 21 มกราคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

22 – 26 มกราคม 

63 

25,999 25,999 25,999 

7,500 15,900 

24 – 28 มกราคม 

63 

25,999 25,999 25,999 

7,500 15,900 

29 มค. – 02 กพ. 
63 

25,999 25,999 25,999 
7,500 15,900 

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ 2563 
05 – 09 กุมภาพันธ 

63 
เทศกาลนํ้าแข็ง 

32,999 32,999 32,999 

9,500 - 

07 – 11 กุมภาพันธ 
63 

เทศกาลนํ้าแข็ง 

32,999 32,999 32,999 

9,500 - 

12 – 16 กุมภาพันธ 
63 

25,999 25,999 25,999 
7,500 15,900 

14 – 18 กุมภาพันธ 
63 

25,999 25,999 25,999 
7,500 15,900 

19 – 23 กมุภาพันธ 
63 

25,999 25,999 25,999 
7,500 15,900 

21 – 25 กุมภาพันธ 
63 

25,999 25,999 25,999 
7,500 15,900 



 

 

26 กพ. – 01 มีนา. 
63 

25,999 25,999 25,999 
7,500 15,900 

28 กพ. – 03 มีนา. 
63 

25,999 25,999 25,999 
7,500 15,900 

วันเดินทางเดือนมีนาคม 2563 
04 – 08 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

06 – 10 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

11 – 15 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

13 – 17 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

18 – 22 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

20 – 24 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

 
** อัตรานี้ยงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเดก็ ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น 
ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครัง้ ** 
 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร 
ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
 



 

 

อัตราคาบรกิารนี ้รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบนิและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง
อัตราคาบรกิารระบ ุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน NOK SCOOT 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) 
และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังนี้เจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานงึถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบรกิารนี ้ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคเุทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีนํา้หนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณพิีเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณตีองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจาํทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดนิทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถงึวา กรณีท่ีมีควิรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรยีด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งนี้ ทางบรษัิทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก 
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตัว๋เครื่องบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรณุาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น ส่ิงสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรบัผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆ
ท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษัิทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดนิทาง หรือตั้งแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให



 

 

ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครวั (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกบัเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบรษัิทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วนั กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยวตามท่ีระบ ุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสนินํ้าใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกต ิจึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนนี้เพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวงัในการเดินเปนอยางสงู หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานงึถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมคีาใชจายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตวัแทน
ในตางประเทศ ทางบรษิัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบรกิารบางสวน 



 

 

หรือ สวนใดสวนหนึ่งทีท่านไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาที่บรษิัทเร็วที่สุด เพ่ือ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอย
แลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณลีูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 



 

 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบั
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนดัหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิ กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบรษิัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงท้ังหมดนี้แลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 
 
 


