
  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

HOKKAIDO HAKODATE 5D3N 

PREMIUM FUYU IN HOK 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2562 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุน ั งกระเชา้ชมววิยามคํ าคนื เมอืงฮาโกดาเตะ 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสก ีซปัโปโร 
ชอ้ปปิ& ง ตลาดเชา้ ผา่นชม ยา่นโมโตมาช ิเมอืงฮาโกดาเตะ 

น ั งกระเชา้อสุ ึซงั พรอ้มชมความนา่รกั หมภีเูขา ณ สวนหมภีเูขาไฟโชวะ 
สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 



  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

ชอ้ปปิ& งจใุจ ทานกุโิคจ ิ 
เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ื องฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์ อาบนํ &าแร ่ออนเซนธรรมชาต ิ 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง อณุหภมู ิ  ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี ยว กรุป๊ไซต ์

08-12 ธนัวาคม 2562 -3°C - 5°C  35,888.- 8,900.- 30+1 

11-15 ธนัวาคม 2562 -4°C - 4°C  35,888.- 8,900.- 30+1 

13-17 ธนัวาคม 2562 -5°C - 3°C  35,888.- 8,900.- 30+1 

18-22 ธนัวาคม 2562 -5°C - 3°C  35,888.- 8,900.- 30+1 

19-23 ธนัวาคม 2562 -5°C - 3°C  35,888.- 8,900.- 30+1 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลี ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ั&ง+ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กตํ ากวา่ 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ทา่น** 

**ราคานี&ไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
20.00 น       พรอ้มกันที� สนามบนิสวุรรณภมู ิชั �น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิท

คอยตอนรับทา่น 

23.45 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG670  
(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

วนัที สอง สนามบนิชโิตเซะ – อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ - เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาค ุ– น ั งกระเชา้ชม
ววิกลางคนื ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
จากนั�นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ (Onuma Quasi National Park) ตั �งอยูห่า่งจาก Hakodate ไป
ทางทศิเหนือเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานที�ที�มทัีศนียภาพที�งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภเูขาไฟโคมะ
งาตาเกะ ที�ตั �งตระหง่านอยู่ พื�นที�ที�น่าสนใจที�สุดของอุทยานแห่งนี�คือ ระหว่างทะเลสาบ  โอนุมะและ
ทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเที�ยวสามารถเดนิสํารวจพื�นที�ไดทั้ �งหมด ซึ�งจะมเีสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและ
เกาะแก่งต่างๆที�เชื�อมต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจจะเช่าจักรยาน (มี
คา่ใชจ้า่ยเพิ มเตมิ 500 เยน/ช ั วโมง 1,000 เยน/วนั) สําหรับปั�นไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  



  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

เที ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

เดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงที�ใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของภมูภิาค ฮอกไกโด ตั �งอยูป่ลาย
สดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีื�อเสยีงดา้นทวิทัศน์ที�สวยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ่ใน
อดตีเป็นเมอืงหนึ�งที�มทีา่เรอืสําหรับเปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่งหลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดา
เตะไดรั้บอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที�อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ 
จากนั�นอิสระใหท้่านเดินเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมินํ &า (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจาก
คลังสนิคา้อฐิสแีดงที�เคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตั �งอยูร่มิแมนํ่�าของอา่วฮาโกดาเตะ ศนูยร์วมแหลง่ช ้
อปปิ� ง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิที�ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของที�ระลกึที�ทันสมัย เสื�อผา้
แฟชั�น รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถสํ์าหรับจัดพธิี
แต่งงาน และบรกิารล่องเรือเพื�อชมววิทวิทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย นําท่านสู่ ป้อมโกเรยีวคาคุ 
(Fort Goryokaku) หรือเรียกอกีชื�อหนึ�งว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนั�นเป็นพื�นที�ขนาดใหญ่รูปดาว
เนื�องจากตอ้งการเพิ�มพื�นที�ในการวางปืนใหญ่นั�นเอง ซึ�งจะมองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสรา้งตามสไตล์
ตะวันตก สรา้งขึ�นในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะเพื�อป้องกันเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิยิมที� 
ต่อมาป้อมแห่งนี�กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทัพผูสํ้าเร็จราชการ และกองกําลังของ
รัฐบาลเมจทิี�จัดตั �งขึ�นใหม ่ปัจจุบันถกูดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 (สะพานขา้มเขา้
ไปในพื&นที รูปดาวเปิด 09:00-19:00 ไมร่วมคา่ขึ&นหอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิ มทา่นละ 840 เยน) นําท่าน
นั�ง กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate Night View สงู 334 เมตร ตั �งอยูใ่น
ป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที�ทอ้งฟ้าโปร่งทั �งกลางวันและ
กลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ี�งดงาม 

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (2) 

ที พกั  LAGENT HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที สาม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ- โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– ภูเขา
ไฟโชวะ – สวนหมภีเูขาไฟโชวะ - ซปัโปโร 



  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีื�นที�ประมาณ 4 ชว่งตกึ เปิดเปิดเป็น
ประจําทุกวัน ตั �งแต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเที�ยงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปูคานิ ไข่ปลาแซ
ลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทั �งผลไมต้่างๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูที�นยิมที�สดุคอื 
Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) 

นําทา่นสู ่ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็นทา่เรอืแรก
ที�เปิดใหม้กีารคา้ระหวา่งประเทศในปี 1854 ในชว่งสิ�นสดุยคุญี�ปุ่ นแบง่แยก ดังนั�นทําใหม้ผีูค้า้จํานวนมากจาก
รัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิ�นฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ 
สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจบุันยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคง
เหลอือยู ่สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนี�ไดเ้ป็นอยา่งด ี

เที ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นําท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาที�งดงาม นํ�ารอ้นในลําธาร
ของหบุเขาแหง่นี�มแีรธ่าตกุํามะถันซึ�งเป็นแหลง่ตน้นํ�าของยา่นบอ่นํ�ารอ้นโนโบรเิบทสนัึ�นเอง เสน้ทางตามหบุ
เขาสามารถเดนิไตข่ึ�นเนนิไปเรื�อยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกบับอ่โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบอ่นํ�ารอ้น
กํามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื�อยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิี�รอ้นกวา่ และยังมบีอ่
โคลนอกีดว้ย นํ�าที�ไหลออกจากบอ่โอยนุุมะ เป็นลําธารเรยีกวา่ โอยนุุมะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถ
เพลดิเพลนิไปกับการแช่เทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ที�งดงาม เดนิทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั นําท่านขึ�น 
กระเชา้อุสุซงั Usuzan Ropeway ใหท้่านชื�นชมทัศนียภาพ ของภูเขาไฟโชวะ และ ทะเลสาบโทยะ ได ้
พรอ้มๆ รวมไปถงึ ววิของมหาสมทุรและหลมุขนาดใหญ่ที�เกดิจากการปะทขุองภูเขาไฟอสุใุนปี ค.ศ. 1977 
นําท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที�เพาะพันธุห์มสีี
นํ�าตาล นักทอ่งเที�ยวสามารถเยี�ยมชมลกูหมสีนํี�าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยที�ไมดุ่
รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเที�ยว เป็นภาพที�น่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นี�ก็
สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึ�งจะมองเห็นหมสีนํี�าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิ
เสยีงและกลิ�นของหมผีา่นรรูะบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี�ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ�ล ใหนั้กทอ่งเที�ยวได ้
ป้อนอาหารหมอีกีดว้ย  

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) เมนบูฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ 

ที พกั  TOYA SUN PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากนั�นใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่นํ &าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ�าแร่แลว้ จะทําให ้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึ�น   

วนัที ส ี  เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล 
คติตี& - ลานสกโีคคไุซ ซปัโปโร - รา้นสนิคา้มอืสอง – รา้นดวิตี&ฟร ี- ถนนทานกุโิคจ ิ



  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

เชา้ 
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืง
ตั �งอยู่บนที�ลาดตํ�าของภูเขาเท็งงุ ซึ�งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที�มีชื�อเสยีง คลองโอตารุ (Otaru 

Canal) หรอื โอตารุอนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บริ
เวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นี�สรา้ง
เมื�อปี 1923 โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเล เพื�อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ี�โกดัง แต่
ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ�งหนึ�งไวเ้ป็นสถานที�
ท่องเที�ยว มีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรนําท่านเดนิชม 
พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี(Music box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ�งใน
รา้นคา้ที�ใหญ่ที�สดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แก่ ส ว ย ง า ม 
และถอืเป็นอกีหนึ�งในสถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอจิ ิ (Kitaichi 

Glass) ตั �งอยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงที�มชีื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนั�นจุดประสงค์
ของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี�เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที�
ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที�มชีื�อเสยีงและเก่าแก่ที�สุดของเมอืง โดยก่อตั �งขึ�นตั �งแต่ปี 
1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ที�มอียู่มากมาย และผลงานที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของโรงงานแหง่นี�ก็คอืโคมไฟ
แกว้และลกูบอลแกว้นั�นเอง นอกจากนี�ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเที�ยวดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ 
ฮลัโหล คติตี& (Hello Kitty Café)เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชื�อดัง คติตี� ใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

เที ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) พเิศษเมน ูชาบ ูบฟุเฟต+์ขาป ู 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ลานสก ีซปัโปโร Kokusai Ski Sapporo ลานสกทีี�มชีื�อเสยีงอกีแห่งหนึ�ง ตั �งอยู่
ไมไ่กลจากเมอืงซปัโปโร ภายในลานสกมีกีจิกรรมตา่งๆ มากมาย อาท ิสก ีสโนวบอรด์ รา้นอาหาร โรงเรยีน
สําหรับสอนเลน่สก ีใหท้า่นไดเ้ลน่สกแีละสัมผัสหมิะขาวโพลน โดยหมิะที�ฮอกไกโดนั�นไดช้ื�อวา่เป็นหมิะที�มี
ความปุยและนุ่มมากแตกต่างจากที�อื�นๆ อสิระตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สก  ี

https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html) หมายเหตุ  ลานสกีอาจมีการปรบั เปลี ยน
สถานที ได ้ท ั&งนี&ข ึ&นอยูก่บัสภาพอากาศและการจราจรในวนัน ั&นๆ นําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง 
(Monococo) ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื�องใช ้
ต่างๆ ภายในบา้น เครื�องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ�งส่วนใหญ่ เป็นสนิคา้ที�ผลติและจําหน่ายในประเทศญี�ปุ่ น 



  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

อสิระชอ้ปปิ� ง ดวิตี&ฟร ี(Duty Free) ใหท้่านเลือกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ต่างๆ ตาม
อัธยาศัย อัธยาศัย จากนั�นอสิระชอ้ปปิ�ง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัป
โปโร โดยมพีื�นที�ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน 
เครื องดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ั&งยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่
ดว้ย เนื องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั�นที�นี�ยัง
มกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ทานกุโิคจ ิ

ที พกั   SAPPORO TOKYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที หา้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10:30 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG671 

15:30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปี�ยม 

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



  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

รายการทวัรน์ ี&ไมร่บัจอยแลนด ์
 

ฤดูหนาวในญี ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี�โมงเย็นก็มืดแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะ
สวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั&งนี&เพื อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิI :   



  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิOในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัPวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

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

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

 

อตัราคา่บรกิารนี&ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซี่าอกีครั �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�นรอ้ง
ขอวซีา่ 

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

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัPวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึ&นตํ า 30 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 



  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนญุาตตดัที น ั ง ใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื อพนกังานขายมาทาง E-Mail 

• สง่รายชื อสํารองที น ั ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางท่องเที ยวทรปิใด, วนัที ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิIไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาด
จากการสะกดชื อ-นามสกลุ และอื นๆ เพื อใชใ้นการจองต ัLวเครื องบนิท ั&งส ิ&น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ&นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 
2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

 

 

 

เง ื อนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั&งหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั&งหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ที เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี มกีารการนัตคีา่มดัจําที พกั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที ยวบนิ พเิศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิI ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั&งมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั&งหมด 

เนื องจากคา่ต ัLวเป็นการเหมาจา่ยในเที ยวบนิน ั&นๆ 

หมายเหต ุกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิO ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 

ขอ้มลูเพิ มเตมิ เร ื องต ัLวเครื องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที น ั งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึ�ง
ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการออกตัPวเครื�องบนิไปแลว้ 

(กรณีตัPว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  

 

ขอ้มลูเพิ มเตมิ เร ื องโรงแรมที พกั 

� เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และ
หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิO ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 



  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

 

ขอ้มลูเพิ มเตมิเร ื องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

� สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร
ชั �นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไม่อาจ
ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้�ากว่ามาตรฐานได  ้ทั �งนี�
ข ึ�นอยูก่ับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายที�สัมภาระนํ�าหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที�พัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ งเป็นเหตุการณ์ที นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทางท่องเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็น
ปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิIในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั&งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOใน
การไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิOในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั&งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี� 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

� กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที�
พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั&นในประเทศญี ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื อการทอ่งเที ยว เยี ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื นเอกสารในข ั&นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี& 

1. ตัPวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
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�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั&งหมดกอ่นทําการจอง เพื อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิIท ี จะเลื อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ&น ในกรณีที มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิOการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี� / 
ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

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

ขวด 



  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิOในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชื อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว� ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

ลาํดบั ชื อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



  
 
   

 

 

 

 

 

                                   

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื อ.............................................................ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


