
 

HOKKAIDO HAKODATE 5D3N 

ซุปตาร ์แดงจา๊ด สม้จีด๊  
กําหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2561 

 
 



โดยสายการบนิไทย THAI (TG) 
ฤดกูาลแหง่การชมใบไมเ้ปลีย่นส  ี

ตามรอยแฟนเดย ์ณ หบุเขานรกจโิกกดุาน  ิ

เยอืนดนิแดน ใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด 

ชมป้อมดาว โกเรยีวคาคุ น ัง่กระเชา้ชมววิยามคํา่คนื เมอืงฮาโกดาเตะ 

เยอืนคลองโอตาร ุพรอ้มลิม้ลองขนมเลือ่งชือ่ LETAO  

สมัผสัความนา่รกัของนอ้งหมสีนํีา้ตาล 

 บนิตรงสายการบนิไทย พรอ้มสะสม ROP 50% 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรือ่งฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

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 

03-07 พฤศจกิายน 2561 38,888.- 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 
 

** โปรแกรมทวัรน์ ี ้ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ //Infant ราคา 9,000 บาท** 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 



วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ D สายการบินไทย มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.45 น      ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที่  

TG670 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ – หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ– อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ -  ฮาโกดาเตะ  – ป้อมโก

เรยีวคาค ุ– โกดงัอฐิแดงรมินํา้ – น ัง่กระเชา้ชมววิ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศหลงัจากผ่านขั ้ นตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย แลว้ 

จากนัน้นําทา่นสู ่หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาทีง่ดงาม น้ํา

รอ้นในลําธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตกุํามะถนัซึง่เป็นแหลง่ตน้น้ําของย่านบ่อน้ํารอ้นโนโบรเิบทสึ

น่ันเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไตข่ ึน้เนนิไปเรื่ อยๆประมาณ  20 -30 นาทจีะพบกบับ่อ โอยุนุ

มะ (Oyunuma) เป็นบ่อน้ํารอ้นกํามะถนั อุณหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส  ถดัไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ  

บางบ่อมอีุณหภมูทิีร่อ้นกว่า  และยังมบี่อโคลนอกีดว้ย  น้ําทีไ่หลออกจากบ่อโอยุนุมะ  เป็นลําธาร

เรยีกว่า โอยุนมุะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทศัน์

ทีง่ดงาม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้เดนิทางสู่  อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยู่ห่างจาก  

Hakodate ไปทางทศิเหนือเพยีง  20 กโิลเมตร  เป็นสถานทีท่ีม่ทีศันียภาพทีง่ดงามของเกา ะ 

ทะเลสาบ  และภเูขาไฟโคมะงาตาเกะ  ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่  พืน้ทีท่ีน่่าสนใจทีส่ดุของอุทยานแห่งนี้คอื  

ระหว่างทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิสาํรวจพืน้ทีไ่ดท้ัง้หมด ซึง่จะ

มเีสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแกง่ตา่งๆทีเ่ชือ่มตอ่ดว้ยสะพานเล็กๆ  ใชเ้วลาประมาณ  15-60 

นาท ีหรอือาจจะเชา่จักรยาน (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 เยน/ช ัว่โมง 1,000 เยน/วนั) สาํหรับป่ัน

ไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ เดนิทางสู ่ฮาโกดาเตะ  (Hakodate) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดบั  3 ของ

ภมูภิาค ฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทศันท์ีส่วยงามของภเูขาฮา

โกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ทีา่เรอืสาํหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศ

ในชว่งหลงัจากยุคแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดร้ับอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอย่างมาก มยี่านที่

อยู่อาศยัของชาวตา่งประเทศ  และป้อมสไตลต์ะวันตก  นําท่ านสู ่ ป้อมโกเรยีวคาคุ  (Fort 

Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่รูปดาว

เนื่องจากตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญ่น่ันเอง ซึง่จะมองเห็นไดจ้ากมุมสงู ป้อมสรา้งตามสไตล์

ตะวันตก  สรา้งขึน้ในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะเพื่ อป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคกุคามจักรวรรดิ

นยิมที ่ตอ่มาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทพัผูส้าํเร็จราชการ และกอง

กําลงัของรัฐบาลเมจทิีจ่ัดตัง้ข ึน้ใหม่  ปัจจุบันถกูดดัแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี  1910 

(สะพานขา้มเขา้ไปในพืน้ทีร่ปูดาวเปิด  9:00-19:00 ไมร่วมคา่ขึน้หอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่

ทา่นละ 840 เยน)  

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ณ โกดงัอฐิแดงรมินํา้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมา

จากคลงัสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ  ตัง้อยู่รมิแม่น้ําของอ่าวฮาโกดาเตะ  ศนูย์

รวมแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร  และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ๆ  นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึที่

ทนัสมัย เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร  ลานเบยีร์ 

โบสถส์าํหรับจัดพธิแีตง่งาน  และบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทศันข์องอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย  หลงั

อาหารนําทา่น น่ัง กระเชา้ชมววิ กลางคนื  ณ  ภเูขาฮาโกดาเตะ  Mount Hakodate สงู 334 



เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ  ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง

ทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ีง่ดงาม 

 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  HAKODATE SMILE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ– โบสถค์าทอลกิพระแมม่าร ี- หบุเขานรกจโิกกดุานิ – ภเูขาไฟโชวะ 

– สวนหมภีเูขาไฟโชวะ – ซปัโปโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นสู ่ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ  หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาชิ  (Motomachi District) เป็น

ทา่เรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี  1854 ในชว่งส ิน้สดุยุคญีปุ่่ นแบ่งแยก  ดงันัน้ทําใหม้ี

ผูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก  ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศยัอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้ับอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบัน

ยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู่  สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรม ของเมอืงนี้ไดเ้ป็นอย่างด ี

จากนัน้นําทา่นชม โบสถค์าทอลกิแทรพพซิไทน์  (Trappistine Convent) หรอื โบสถพ์ระแม่

มาร ีสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1898 โดยแม่ชทีัง้  8 คนทีเ่ดนิทางมาเผยแพร่ศาสนา  ตอ่มาในปี  1925 โบสถ์

แห่งนี้ไดถ้กูไฟไหมแ้ละหลงัจากนัน้อกี 2 ปีก็ไดม้กีารบูรณะขึน้มาใหม่ ตวัตกึเป็นอาคารทีส่รา้งจากอฐิ

แดงทัง้หลงัรูปทรงคลา้ยกบัปราสาทของยุโรป เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสคแ์ละโกธคิผสมผสาน

กนั ทีโ่บสถแ์ห่งนี้สามารถเทีย่วชมไดเ้ฉพาะภายนอกเทา่นัน้  ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมภายในโบสถ์  ดา้น

ในมแีม่ชอียู่ประมาณ 60 คน และทีน่ี่จะมพีพิธิภณัฑแ์ละรา้นขายของทีร่ะลกึเล็กๆตัง้อยู่ ขนมคุก้กีข้อง

ทีน่ี่รสชาตอิร่อยมชีือ่เสยีงเป็นอย่างมาก  อบโดยเหลา่แม่ชทีีอ่ยู่ประจําในโบสถแ์ห่งนี้  นอกจากคุก้กี้

แลว้ก็ยังมขีองระลกึอย่างไมก้างเขนใหเ้ลอืกซือ้กลบัไปเป็นของฝากอกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ  ชนิซงั (ไม่รวมคา่ข ึน้กระเชา้ ) นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิ

ซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีน้ํีาตาล นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่ม

ชมลกูหมสีน้ํีาตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่ม่ดรุา้ยโชวล์ลีา ออ้นขออาหาร

จากนักทอ่งเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว  หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยัง

หอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนษุย ์ซึง่จะมองเห็นหมสีน้ํีาตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่



ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็กๆ  นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง  และแอปเป้ิ ล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อน

อาหารหมอีกีดว้ย เดนิทางกลบัสู ่เมอืงซปัโปโร   

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

ทีพ่กั   QUINN TESSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ คลองโอตารุ  – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  – โรงเป่าแกว้คติาอชิิ  -  รา้นกาแฟ  ฮลัโหล  

คติตี ้– รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่

บนทีล่าดตํา่ของภเูขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง  คลองโอตารุ  หรอื โอตา

รอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบ

ปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 

1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แต่

ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ  2 เมตรนํา

ทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็น !!!ไฮไลท์ หนึง่ในรา้นคา้ที่

ใหญ่ทีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่

ในสถานทีส่าํคญัทางประวัตศิาสตรเ์มอืง  ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ  ตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ  เมอืงที่ มี

ชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ให ้

เรอื แตปั่จจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน  ซึง่โรงเป่าแกว้ค ิ

ตาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่า

แกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอล

แกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย  เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ขอ งตวัการต์นูแมวชือ่ดงั คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และ

ถา่ยรูปตามอัธยาศยั  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

นําทา่นชอ้ปป้ิง  ณ รา้นสนิคา้มอืสอง  ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพดี  อาทิ กระเป๋า  นาฬกิา  

รองเทา้ และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ภายในบา้น เ ครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ที่

ผลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่่ น  เดนิทางสู ่ ดวิตีฟ้ร ี อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ 

เสือ้ผา้ น้ําหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศยั นําทา่นชม  ศาลเจา้ฮอกไกโด  หรอื เดมิชือ่ ศาลเจา้ซปัโปโร  



เปลีย่นเพือ่ใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้น

ชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เกา่แกนั่บพันปี  นําทา่น

อสิระช ้อปป้ิง  ณ ถนนทานกุโิคจ ิ  เป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 

บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ 

โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจาก

มเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตา มากมาย  รอ้นดองก ีรา้น  100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีาร

ตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   QUINN TESSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (6) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.30  น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 

15.30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

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

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่ องเทีย่วตา่งๆ  จะปิดเร็ว  

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ  เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่  34 ทา่น  หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป  โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 1-30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บเงนิทีชํ่าระมาแลว้ท ัง้หมด 

3. กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน  หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ  ทา่นจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที่ สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊  เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด  ซึง่ทางบรษัิทฯ  ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง  และไดดํ้าเนนิการออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม  บรษัิทฯ  ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 



ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตให ้ นําขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ  7 กโิลกรัม  และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร  หรอื 25 เซนตเิมตร  (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร  (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้่ากว่ ามาตรฐานได ้ ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของค่าใชจ้า่ยทีสั่มภาระน้ําหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์ ) 

โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิ ทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจ ากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้ องยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ  : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้  ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ  30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไ ข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่่ อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ  ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 

3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

 
ลงชือ่........................................................... ..ผูจ้อง 

 

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

 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


