
 

HOKKAIDO HAKODATE 5D3N 

ซุปตาร ์แดงจา๊ด สม้จี�ด  
กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2561 

 
โดยสายการบนิไทย THAI (TG) 

ฤดกูาลแหง่การชมใบไมเ้ปลี�ยนส ี

ตามรอยแฟนเดย ์ณ หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ



 

เยอืนดนิแดน ใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด 

ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุน ั�งกระเชา้ชมววิยามคํ�าคนื เมอืงฮาโกดาเตะ 

เยอืนคลองโอตาร ุพรอ้มลิ�มลองขนมเลื�องชื�อ LETAO  

สมัผสัความนา่รกัของนอ้งหมสีนํี �าตาล 

 บนิตรงสายการบนิไทย พรอ้มสะสม ROP 50% 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ื�องฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์าป ู+++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว กรุป๊ไซต ์

02-06 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 
04-08 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 
05-09 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 
06-10 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 
07-10 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 
09-13 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 
14-18 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 
15-19 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 
16-20 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 

21-25 ตลุาคม 2561 (วนัปิยะ) 42,888.- 7,900.- 31+1 
22-26 ตลุาคม 2561 (วนัปิยะ) 42,888.- 7,900.- 31+1 
23-27 ตลุาคม 2561 (วนัปิยะ) 42,888.- 7,900.- 31+1 

24-28 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 

25-29 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 
27-31 ตลุาคม 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 
29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 
30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2561 40,888.- 7,900.- 31+1 

04-08 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 7,900.- 31+1 
05-09 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 7,900.- 31+1 
08-12 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 7,900.- 31+1 
12-16 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 7,900.- 31+1 
13-17 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 7,900.- 31+1 
15-19 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 7,900.- 31+1 
18-22 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 7,900.- 31+1 
20-24 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 7,900.- 31+1 
21-25 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 7,900.- 31+1 
22-26 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 7,900.- 31+1 
25-29 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 7,900.- 31+1 
26-30 พฤศจกิายน 2561 36,888.- 7,900.- 31+1 

 

** โปรแกรมทวัรน์ี� ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ //Infant ราคา 9,000 บาท** 

**ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 



 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น       พรอ้มกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิชั �น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที�

ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.45 น      ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� 

TG670 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

วนัที�สอง สนามบนิชโิตเซะ – หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ– อุทยานแหง่ชาตโิอนุมะ - ฮาโกดาเตะ – ป้อมโก

เรยีวคาค ุ– โกดงัอฐิแดงรมินํ �า – น ั�งกระเชา้ชมววิ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศหลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนั�นนําทา่นสู ่หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหบุเขาที�งดงาม นํ�า

รอ้นในลําธารของหุบเขาแห่งนี�มแีร่ธาตุกํามะถันซึ�งเป็นแหล่งตน้นํ�าของย่านบ่อนํ�ารอ้นโนโบรเิบทสึ

นั�นเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขึ�นเนนิไปเรื�อยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกับบอ่โอยุนุ

มะ (Oyunuma) เป็นบอ่นํ�ารอ้นกํามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื�อยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ 

บางบ่อมีอุณหภูมทิี�รอ้นกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกดว้ย นํ�าที�ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลําธาร

เรยีกว่า โอยุนุมะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์

ที�งดงาม  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนั�นเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตั �งอยู่ห่างจาก 

Hakodate ไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็นสถานที�ที�มีทัศนียภาพที�งดงามของเกาะ 

ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที�ตั �งตระหง่านอยู่ พื�นที�ที�น่าสนใจที�สุดของอุทยานแห่งนี�คือ 

ระหวา่งทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักทอ่งเที�ยวสามารถเดนิสํารวจพื�นที�ไดท้ั �งหมด ซึ�งจะ

มเีสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแกง่ต่างๆที�เชื�อมต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 

นาท ีหรอือาจจะเชา่จักรยาน (มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 500 เยน/ช ั�วโมง 1,000 เยน/วนั) สําหรับปั�น

ไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ เดนิทางสู ่ฮาโกดาเตะ  (Hakodate) เป็นเมอืงที�ใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของ

ภมูภิาค ฮอกไกโด ตั �งอยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีื�อเสยีงดา้นทวิทัศนท์ี�สวยงามของภเูขาฮา

โกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ่ในอดตีเป็นเมอืงหนึ�งที�มที่าเรอืสําหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศ

ในชว่งหลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดร้ับอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก มยีา่นที�

อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวันตก นําท่านสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort 

Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชื�อหนึ�งวา่ ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนั�นเป็นพื�นที�ขนาดใหญ่รปูดาว

เนื�องจากตอ้งการเพิ�มพื�นที�ในการวางปืนใหญ่นั�นเอง ซึ�งจะมองเห็นไดจ้ากมมุสงู ป้อมสรา้งตามสไตล์

ตะวันตก สรา้งขึ�นในปีสุดทา้ยของสมัยเอโดะเพื�อป้องกันเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดิ

นยิมที� ตอ่มาป้อมแหง่นี�กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหวา่งกองทัพผูสํ้าเร็จราชการ และกอง

กําลังของรัฐบาลเมจทิี�จัดตั �งขึ�นใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 

(สะพานขา้มเขา้ไปในพื�นที�รูปดาวเปิด 9:00-19:00 ไม่รวมคา่ขึ�นหอคอยมคีา่ใชจ้่ายเพิ�ม

ทา่นละ 840 เยน)  



 
จากนั�นอสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมินํ �า (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมา

จากคลังสนิคา้อฐิสแีดงที�เคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตั �งอยูร่มิแมนํ่�าของอา่วฮาโกดาเตะ ศูนย์

รวมแหล่งชอ้ปปิ�ง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิที�ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของที�ระลกึที�

ทันสมัย เสื�อผา้แฟชั�น รา้นขายอปุกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์

โบสถสํ์าหรับจัดพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพื�อชมววิทวิทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย หลัง

อาหารนําท่านนั�ง กระเช้าชมววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate สูง 334 

เมตร ตั �งอยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันที�ทอ้งฟ้าโปร่ง

ทั �งกลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ี�งดงาม 

 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ที�พกั  HAKODATE SMILE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�สาม ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ– โบสถค์าทอลกิพระแมม่าร ี- หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ– ภเูขาไฟโชวะ 

– สวนหมภีเูขาไฟโชวะ – ซปัโปโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านสู่ ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็น

ท่าเรอืแรกที�เปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสิ�นสดุยคุญี�ปุ่ นแบง่แยก ดังนั�นทําใหม้ี

ผูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิ�นฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้ับอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจบุนั

ยังคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมืองนี�ไดเ้ป็นอย่างด ี

จากนั�นนําท่านชม โบสถค์าทอลกิแทรพพซิไทน ์(Trappistine Convent) หรอื โบสถพ์ระแม่

มาร ีสรา้งขึ�นตั �งแต่ปี 1898 โดยแมช่ทีั �ง 8 คนที�เดนิทางมาเผยแพร่ศาสนา ต่อมาในปี 1925 โบสถ์

แหง่นี�ไดถ้กูไฟไหมแ้ละหลังจากนั�นอกี 2 ปีก็ไดม้กีารบรูณะขึ�นมาใหม ่ตัวตกึเป็นอาคารที�สรา้งจากอฐิ



 
แดงทั �งหลังรปูทรงคลา้ยกบัปราสาทของยโุรป เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสคแ์ละโกธคิผสมผสาน

กัน ที�โบสถแ์ห่งนี�สามารถเที�ยวชมไดเ้ฉพาะภายนอกเท่านั�น ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมภายในโบสถ ์ดา้น

ในมแีมช่อียูป่ระมาณ 60 คน และที�นี�จะมพีพิธิภณัฑแ์ละรา้นขายของที�ระลกึเล็กๆตั �งอยู ่ขนมคุก้กี�ของ

ที�นี�รสชาตอิร่อยมชีื�อเสยีงเป็นอย่างมาก อบโดยเหล่าแม่ชทีี�อยู่ประจําในโบสถแ์ห่งนี� นอกจากคุก้กี�

แลว้ก็ยงัมขีองระลกึอยา่งไมก้างเขนใหเ้ลอืกซื�อกลับไปเป็นของฝากอกีดว้ย 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

เดนิทางสู ่ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั (ไม่รวมค่าขึ�นกระเชา้) นําท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิ

ซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที�เพาะพันธุห์มสีนํี�าตาล นักทอ่งเที�ยวสามารถเยี�ยม

ชมลกูหมสีนํี�าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยที�ไมด่รุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหาร

จากนักท่องเที�ยว เป็นภาพที�น่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี�ก็สามารถเขา้ไปยัง

หอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนษุย ์ซ ึ�งจะมองเห็นหมสีนํี�าตาลเดนิผา่นไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิ�น

ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี�ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ�ล ใหนั้กท่องเที�ยวไดป้้อน

อาหารหมอีกีดว้ย เดนิทางกลับสู ่เมอืงซปัโปโร   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ!! บฟุเฟ่ต ์ชาบ ูชาบ ูขาป ู  

ที�พกั   QUINN TESSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�ส ี� คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี� – รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตี�ฟร ี- ชอ้ปปิ� งทานกุโิคจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่สําคญัสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตั �งอยู่

บนที�ลาดตํ�าของภเูขาเท็งง ุซึ�งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที�มชี ื�อเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตา

รอุุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบ

ปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นี�สรา้งเมื�อปี 

1923 โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเล เพื�อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ี�โกดัง แต่

ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ�งหนึ�งไวเ้ป็น



 
สถานที�ท่องเที�ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรนํา

ท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึ�งในรา้นคา้ที�

ใหญท่ี�สดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ�ง

ในสถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตั �งอยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงที�มี

ชื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนั�นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุ่นให ้

เรอื แต่ปัจจุบันนี�เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คิ

ตาอชิเิป็นโรงงานที�มชี ื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง โดยกอ่ตั �งขึ�นตั �งแตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่า

แกว้ที�มอียูม่ากมาย และผลงานที�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุของโรงงานแห่งนี�ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล

แกว้นั�นเอง นอกจากนี�ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักท่องเที�ยวดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี� เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชื�อดัง คติตี� ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และ

ถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

เที�ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

นําท่านชอ้ปปิ� ง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา 

รองเทา้ และขา้วของเครื�องใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื�องจามชาม ชดุกาแฟ ซึ�งสว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ที�

ผลติและจําหน่ายในประเทศญี�ปุ่ น เดนิทางสู่ ดวิตี�ฟร ีอสิระใหท้่านเลือกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง 

เสื�อผา้ นํ�าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัยนําท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด หรอื เดมิชื�อ ศาลเจา้ซปัโปโร 

เปลี�ยนเพื�อใหส้มกับความยิ�งใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี�คอยปกปักษ์รักษา ใหช้น

ชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี นําท่าน

อสิระชอ้ปปิ� ง ณ ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมีพื�นที�ทั �งหมด 7 

บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครื�องดนตร ีวดิโีอ 

โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ั�งยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนื�องจาก

มเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั�นที�นี�ยังมกีาร

ตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ ่

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ที�พกั   QUINN TESSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�หา้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (6) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.30  น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG671 

15.30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปี�ยม 

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

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั�วเครื�องบนิ   หกัคา่ต ั�วออก 10,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญี�ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวตา่งๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมื�อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม

สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง  
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

 คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น

รอ้งขอวซีา่ 



 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 
 

เดนิทางขึ�นตํ�า 34 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ

คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

 เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้

ระบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งส ิ�น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึ�นไป คนืเงนิท ั�งหมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 1-30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บเงนิที�ชําระมาแลว้ท ั�งหมด 

3. กรุป๊ท ี�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี�มกีารการนัตคีา่มดัจาํ
ที�พกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เที�ยวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั�ง
มดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมด เนื�องจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนิน ั�นๆ 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เรื�องต ั�วเครื�องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัที�น ั�งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการออกตั�ว

เครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั�ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เรื�องโรงแรมที�พกั 

 เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) 

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



 
 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชั �นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนํี�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

 กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�

ข ึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สมัภาระนํ�าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ�งเป็นเหตุการณ์ที�นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ทา่นเดนิทางทอ่งเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี� 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�ทางกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้วที�

พํานักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 



 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�น ในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / 

ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

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

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 4 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 

3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มิ

อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 


