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LAVENDER IN HOKKAIDO 6D4N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด โดยสำยกำรบินไทย 
 
ฟรูำโน่  ชมความงามของ ทุ่งลำเวนเดอร ์ที ่ฟำรม์โทมิตะ 
บิเอะ เมอืงเลก็ๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่ว่า Small town of the most 

beautiful hills มจีุดชมววิทางตะวนัตกเฉียงเหนือชือ่ Patchwork Road สว่นทางใต้
ของเมอืงชือ่ Panorama Road  

โนโบริเบทสึ  เมอืงทีม่แีหล่งน ้าพรุอ้นธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึ่งของเกาะฮอกไกโด นัง่กระเชา้สู ่
ฟำรม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีายพนัธุพ์ ืน้เมอืงฮอกไกโดไม่ว่าจะเป็นหมสีนี ้าตาล
หรอืหมดี ามากกว่า 100 ตวั, เพลดิเพลนิความน่ารกัของขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ 
ณ นิกเซ่มำรีนพำรค์ 

โอตำร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสดุแสนโรแมนตคิของ คลองโอตำร ุเอกลกัษณ์แหง่
วถิชีวีติ 2 ฝัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญีปุ่่ นแต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมตะวนัตก เพลดิเพลนิกบัสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

โยอิชิ   สวนผลไม้ยำมำโมโตะ เกบ็และชมิเชอรร์ีส่ดๆ จากตน้  
ซปัโปโร   ชอ้ปป้ิง ย่ำนซูซูกิโน่ เพลนิตากบัสนิคา้มากมายหลายแบรนด์  

และอสิระเตม็วนัในเมอืงซปัโปโร 

พิเศษ !!!   บุฟเฟ่ตเ์มล่อน และขาปยูกัษ ์3 ชนิด 

ช่ือดงัของฮอกไกโด ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว 
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ก ำหนดกำรเดินทำงเดือนกรกฎำคม 4-9 // 9-14 // 26-31 
 

วนัแรก            สนำมบินสุวรรณภมิู 

20.30น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย 
เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง และผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.45น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG670 
 

วนัท่ีสอง            สนำมบินชิโตเสะ>> ฟรูำโน่ >> ฟำรม์โทมิตะ >> บิเอ >> ฟำรม์ชิคิไซ >> ยบูำริ 

 
 
 
 
 
08.30น.  ถึงสนำมบินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจ

คนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองฟูรำโน่ เมอืงที่ห้อมลอ้มด้วยเทอืกเขา
ไทเซท็ส ึและเทอืกเขายบูาร ิท าใหเ้มอืงฟูราโน่มอีากาศเยน็และแหง้ประกอบกบัดนิแถบ
นัน้เป็นดนิภเูขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลกูผลติผลทางการเกษตร และดอกไม ้ 
น าท่านชมฟำรม์โทมิตะ สถานที่บุกเบิกการปลูกลาเวนเดอรแ์ละดอกไม้สารพดัชนิด
หลากหลายสสีนั อสิระใหท้่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ทีท่อดยาวไปไกล
จนสุดลกูหลูกูตา 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่ านเดนิทางสู่  เมืองบิเอ เมอืงเลก็ๆ ที่ตัง้อยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ด้

ชื่อว่า “Small town of the most beautiful hills” เป็นเมอืงที่มเีนินเขาสลบัซบัซ้อนอยู่
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีจุดชมวิวชื่อ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมืองม ี
Panorama Road ทัง้ 2 แห่งเป็นถนนสายเลก็ๆ ตดัผ่านฟารม์ดอกไม ้เหมาะส าหรบัการ
ถ่ายรูปมุมกว้าง 360 องศา ภาพถ่ายที่ออกมาจะมองเห็นเนินเขา ปกคลุมด้วยฟาร์ม
ดอกไมส้สีนัสวยงาม รวมทัง้มองเหน็ทอ้งฟ้ากวา้งไกล นอกจากนัน้บางบรเิวณถูกจดัท า
เป็นที่พกัชมววิ มรี้านขายของและห้องน ้าอ านวยความสะดวก แถมปลูกดอกไม้สสีนั
สดใสบรเิวณใกล้เคยีงเพื่อเพิม่มูลค่าทางสายตา น าท่านเขา้ชมเนินดอกไมส้ายรุง้ เพื่อ
ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซ ให้ท่านเที่ยวชมและ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึอย่างเต็มอิม่กบัสวนที่ไดร้บัสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบ
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กบัความงามของดอกไมท้ีแ่ข่งกนัอวดสสีนักนัเหมอืนพรมหลากสทีีเ่บ่งบานพรอ้มกนัใน
ฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู่เมืองยบูำริเพื่อเขา้สู่ทีพ่กั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม YUBARI RESORT SHUPARO หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรในโรงแรมท่ีพกั 
  พิเศษ!!! บฟุเฟต์เมล่อนในมื้ออำหำรค ำ่ของโรงแรม 

จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธำตุท่ีมี
สรรพคุณในกำรรกัษำโรคต่ำงๆ จึงเช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณ
สวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัท่ีสำม          ยบูำริ >> โนโบริเบทสึ >> นิกเซ่ มำรีนพำรค์ >> นัง่กระเช้ำขึ้นชมสวนหมี >> 
                         จิโกขดุำนิ >> ซปัโปโร 

 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่ โนโบริเบทสึ เมอืงที่มแีหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่ง

ของเกาะฮอกไกโด เพื่อเขา้ชม นิกเซ่ มำรีนพำรค์ พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าที่มชีื่อเสยีงแห่ง
หนึ่งของเกาะฮอกไกโด ท่านจะไดพ้บกบัสตัวน์ ้านานาชนิด น าท่านชมขบวนพาเหรด 
นกเพนกวนิทีสุ่ดแสนจะน่ารกัอยา่งใกลช้ดิแค่มอืเอือ้ม  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ฟำรม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดไม่

ว่าจะเป็นหมสีนี ้าตาลหรอืหมดี ามากกว่า 100 ตวั โดยเฉพาะหมสีนี ้าตาลทีห่าไดย้ากใน
ปัจจุบนั ทีพ่บไดท้ีเ่กาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะคูรนิเท่านัน้ พบกบักจิกรรม
ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมโีล้ชงิช้า ให้อาหารหมอีย่างใกล้ชดิโดยมเีพยีงกระจกกัน้
ระหว่างท่านและหมตีวัใหญ่ที่คอยโบกไมโ้บกมอืเรยีกรอ้งความสนใจ และร่วมสนุกกบั
การทายผลการแข่งวิง่เป็ด จากนัน้ท่านชมความแปลกของธรรมชาติที ่จิโกขดุำนิ หรอื
หุบเขานรก บ่อโคลนเดอืดที่ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคข์ึน้อุดมไปด้วยแร่ก ามะถนั ซึ่งเกดิ
จากความรอ้นใต้พภิพเผาผลาญก ามะถนัแล้วพวยพุ่งขึน้มารวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่ง 
เชญิท่านเลอืกหามุมถูกใจบนัทกึภาพความประทบัใจและความงดงามของหุบเขานรก
แห่งนี้ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะ ฮอก
ไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุ่ น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตาราง
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หมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ นซึ่งได้รบัค าแนะน าและ
พฒันาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมรกิัน ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผ้า
ตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์ำปูยกัษ์ 3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เคร่ืองเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีส่ี              ซปัโปโร >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> สวนผลไม้ 
                         ยำมำโตะ >> ซปัโปโร >> ช้อปป้ิงทำนุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่ โอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือของ

ญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสนิค้าและท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่ จน
ได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตารุด้วย
การสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตลย์ุโรป น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโร
แมนตคิของโกดงัเก่าที่สะทอ้นบนผวิน ้าของ คลองโอตำร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซือ้
สินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมยัก่อนได้อีกด้วย 
จากนัน้ให้ท่านเพลดิเพลินกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โดยมนีาฬิกาไอน ้า
โบราณตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสรา้งขึน้นานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ ส่งเสยีงต้อนรบั
ท่านทุกๆ 15 นาท ีท่านจะไดช้มวธิกีารผลติกล่องดนตรแีละเลอืกซื้อกล่องดนตรหีลากหลาย
แบบหลากหลายขนาด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกล่องดนตรขีองคณุเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ สวนผลไม้ยำมำโมโตะ อสิระใหท้่านไดเ้กบ็และชมิเชอรร์ีส่ดๆ จาก

ตน้แบบไมอ่ัน้ **ชนิดของผลไมอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัปรมิาณผลไมใ้นสวน 
ทางสวนอาจเปลีย่นชนิดผลไมเ้ป็น พรนุ พลมัหรอืพชี** ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดนิทางกลบัเมืองซปัโปโร อสิระใหท้่าน ชอ้ปป้ิง ทำนุกิโคจิและย่ำนซูซูกิโน่ ที่
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รวบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมายกว่า 200 รา้นคา้ เอาไวท้ีน่ี่ทีเ่ดยีวท่องเทีย่วไดต้ัง้แต่
หวัค ่ายนัดกึ เพราะเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าหรบันกัท่องราตรอีกีดว้ย 

ค ำ่              อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั                    
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ            อิสระเตม็วนักบักำรท่องเท่ียวซปัโปโร หรือ ช้อปป้ิงท่ี เจ อำร ์ทำวเวอร ์

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่ว สมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร และชอ้ปป้ิงได้
อย่างเต็มอิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูงที่อาคาร JR TOWERเจอารท์าวเวอร์ เป็น
ตกึที่สูงที่สุดในเมอืงซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า 
โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้อยู่ที่ชัน้38 เรยีกว่า T38 
(Tower Three Eight) ทีร่ะดบัความสูง 160เมตร จงึมองเหน็ทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโร
ไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวนัและกลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ซปัโปโร
ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึยา่นซซููกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ด
กลางเมอืงติดๆ กนัมตีกึ ESTA ซึ่งที่ชัน้ 10 เป็นศูนย์รวมรา้นราเมน ซึ่งมอียู่ประมาณ 
10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่นซูซูกโิน่ (ไม่รวมตัว๋ขึน้จดุชมววิราคา
ประมาณ 720 เยน) 

เท่ียง - ค ำ่  อิสระมือ้กลำงวนัและค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีหก            ซบัโปโร >> สนำมบินชิโตเสะ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัจำกอำหำรเช้ำ น ำทุกท่ำนสู่ สนำมบินชิโตเสะ 

10.30 น. เหินฟ้ำเดินทำงกลบัสู่สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน TG671  
15.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
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ก ำหนดกำรเดินทำงเดือนกรกฎำคม 4-9 // 9-14 // 26-31 

 

หมำยเหต ุ
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ

จ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 
2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่

ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ  ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ประกนัอบุตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ทัง้นี้เป็นไป

ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
***เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั*** 

6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่24 มีนำคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน
กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 

 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 58,900.-  บำท 30,500.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 53,000.-  บำท 27,500.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 44,500.-  บำท 22,900.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-  บำท 9,900.-  บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 
ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำร

เดินทำง 21 วนัท ำกำร 

กำรยกเลิก :   กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

หมำยเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ

ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้

ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิ่อไป

ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ  ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิให้

ท่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมือ่

ทางสายการบนิ และ โรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำย

กำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 


