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HOKKAIDO HAKODATE 5D3N 
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โดยสำยกำรบินไทย (TG) 
ชมป้อมดำว โกเรียวคำคุ น่ังกระเช้ำชมวิวยำมค ำ่คนื เมืองฮำโกดำเตะ 

อิสระเล่นสกี ณ ลำนสกี ซัปโปโร 
ช้อปป้ิง ตลำดเช้ำ ผ่ำนชม ย่ำนโมโตมำชิ เมืองฮำโกดำเตะ 

น่ังกระเช้ำอสึุ ซัง พร้อมชมควำมน่ำรัก หมีภูเขำ ณ สวนหมีภูเขำไฟโชวะ 
สัมผัสบรรยำกำศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตำรุ 

ช้อปป้ิงจุใจ ทำนุกิโคจิ 
เดินทำงกับคนรู้จริงเร่ืองฮอกไกโด 

พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขำปูยักษ์  อำบน ้ำแร่ ออนเซนธรรมชำติ 

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรำยกำร 

วันเดินทำง อุณหภูม ิ  รำคำผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซต์ 

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

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

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

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

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

(ราคาน้ีจอยทัวร์) 
+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ // ราคาเด็กต ่ากว่า 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ท่าน** 
**ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 
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วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น       พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มี
เจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยตอนรับท่าน 

23.45 น      ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG670  (บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

วันที่สอง สนำมบินชิโตเซะ – อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ - เมืองฮำโกดำเตะ – ป้อมโกเรียวคำคุ – น่ังกระเช้ำ
ชมวิวกลำงคนื ณ ภูเขำฮำโกดำเตะ 

08.30 น. เดินทางถึง สนำมบินชิโตเซะ เกำะฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว จากนั้ นเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) 
ตั้งอยูห่่างจาก Hakodate ไปทางทิศเหนือเพยีง 20 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีทศันียภาพที่งดงาม
ของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ตั้งตระหง่านอยู ่พื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดของ
อุทยานแห่งน้ีคือ ระหว่างทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเที่ยวสามารถเดิน
ส ารวจพื้นที่ได้ทั้งหมด ซ่ึงจะมีเส้นทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆที่เช่ือมต่อดว้ย
สะพานเล็กๆ ใช้เวลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจจะเช่าจกัรยาน (มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 500 
เยน/ช่ัวโมง 1,000 เยน/วัน) ส าหรับป่ันไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1)  

เดินทางสู่ เมืองฮำโกดำเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด 
ตั้งอยูป่ลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีช่ือเสียงดา้นทิวทศัน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และ
อาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมืองหน่ึงที่มีท่าเรือส าหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในช่วง
หลงัจากยคุแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอยา่งมาก มียา่นที่
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อยูอ่าศยัของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่น ณ โกดังอิฐแดง
ริมน ้ำ (Red Brick Warehouses) ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินคา้อิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายใน
ปลายสมยัเอโดะ ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร และ
สถานบนัเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของที่ระลึกที่ทนัสมยั เส้ือผา้แฟชัน่ ร้าน
ขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และร้านขนมหวานแลว้ ยงัมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์ส าหรับจดั
พธีิแต่งงาน และบริการล่องเรือเพือ่ชมววิทิวทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกดว้ย น าท่านสู่ ป้อมโก
เรียวคำคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั้นเป็น
พื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่นัน่เอง ซ่ึงจะมองเห็นได้
จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตลต์ะวนัตก สร้างขึ้นในปีสุดทา้ยของสมยัเอโดะเพือ่ป้องกนัเมือง
ฮาโกดาเตะจากการคุกคามจกัรวรรดินิยมที่ ต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลาง
เมืองระหว่างกองทพัผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลงัของรัฐบาลเมจิที่จดัตั้งขึ้นใหม่ ปัจจุบนัถูก
ดดัแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 (สะพำนข้ำมเข้ำไปในพื้นที่รูปดำวเปิด 
09:00-19:00 ไม่รวมค่ำขึ้นหอคอยมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มท่ำนละ 840 เยน) น าท่านนั่ง กระเช้ำชมวิว
กลำงคืน ณ ภูเขำฮำโกดำเตะ Mount Hakodate Night View สูง 334 เมตร ตั้งอยู่ในป่าทาง
ตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวนัที่ทอ้งฟ้าโปร่งทั้งกลางวนัและ
กลางคืน สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ที่งดงาม 

เย็น    รับประทำนอำหำรเย็น  ณ ภัตตำคำร (2) 

ที่พัก LAGENT HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับเดียวกัน 
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วันที่สำม ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำชิ - โนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ – ภูเขำ
ไฟโชวะ – สวนหมีภูเขำไฟโชวะ - ซัปโปโร 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

น าท่านสู่ ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิด
เปิดเป็นประจ าทุกวนั ตั้งแต่ตอนเชา้ตีห้าถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น 
ปูคานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทั้งผลไมต่้างๆ บริเวณใกลเ้คียงมีร้านอาหาร
หลายร้าน เมนูที่นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura Domburi (ข้ำวเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเลและไข่ปลำ
แซลม่อน) 
น าท่านสู่ ท่ำเรือเมืองฮำโกดำเตะ หรือ ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำชิ (Motomachi District) เป็น
ท่าเรือแรกที่เปิดใหมี้การคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงส้ินสุดยคุญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดงันั้น
ท าใหมี้ผูค้า้จ  านวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวนัตก ไดย้า้ยถ่ินฐานมาอาศยัอยูใ่นเมือง
ฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให้ฮาโกดาเตะได้รับอิทพลต่างๆมาจาก 
ชาวตะวนัตก โดย ปัจจุบันยงัคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู่ สะท้อนให้เห็น
วฒันธรรมของเมืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) 

น าท่านสู่ หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เป็นหุบเขาที่งดงาม น ้ าร้อน
ในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถันซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้ าของย่านบ่อน ้ าร้อนโนโบ
ริเบทสึนัน่เอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบ
กบับ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ าร้อนก ามะถนั อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถดัไปเร่ือยๆ
ก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยงัมีบ่อโคลนอีกดว้ย น ้ าที่ไหลออกจากบ่อ
โอยนุุมะ เป็นล าธารเรียกวา่ โอยุนุมะกำว่ำ (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกบัการแช่
เท้าพร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงาม เดินทางสู่ ภูเขำไฟโชวะ ชินซัง น าท่านขึ้ น กระเช้ำอุสุซัง 
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Usuzan Ropeway ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพ ของภูเขาไฟโชวะ และ ทะเลสาบโทยะ ได้
พร้อมๆ รวมไปถึง ววิของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุใน
ปี ค.ศ. 1977 น าท่านเขา้ชม สวนหมีภูเขำไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็น
สถานที่เพาะพนัธุ์หมีสีน ้ าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน ้ าตาลไดอ้ย่างใกลชิ้ด
ผา่นกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัที่ไม่ดุร้ายโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเที่ยว เป็นภาพ
ที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลชิ้ดกว่าน้ีก็สามารถเขา้ไปยงัห้องสังเกตการณ์
พิเศษ กรงมนุษย ์ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้ าตาลเดินผ่านไปมา และไดย้นิเสียงและกล่ินของหมี
ผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปัง และแอปเป้ิล ให้นักท่องเที่ยวไดป้้อน
อาหารหมีอีกดว้ย  

เย็น    รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ นำนำชำติ  

ที่พัก TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับเดียวกัน 

จากนั้นให้ท่านไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวา่ถา้ไดแ้ช่น ้ าแร่แลว้ จะ
ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึ้น   

วันที่ส่ี เมืองโอตำรุ - คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ำแก้วคติำอิชิ - ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล 
คติตี ้- ลำนสกีโคคุไซ ซัปโปโร - ร้ำนสินค้ำมือสอง – ร้ำนดิวตีฟ้รี - ถนนทำนุกิโคจิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และ
บางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นที่ลาดต ่า
ของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและ
กีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง คลองโอตำ
รุ (Otaru Canal) หรือ โอตำรุอุนงะ 
มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่ไฮไลท์!!! บรรยำกำศสุดแสนโร
แมนติกคลองแห่งน้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเส้นทาง
การขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลังไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท า
ถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลอง
ด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรน าท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  
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(Music box Museum) พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หน่ึงในร้านคา้ที่ใหญ่ที่สุด
ของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึง
ในสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์เมือง ชม โรงเป่ำแก้วคิตำอิจิ (Kitaichi Glass) ตั้งอยู่ใน
เมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ือเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคข์อง
การเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนัน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รือ
ของที่ระลึกแทน ซ่ึงโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดย
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยูม่ากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สุด
ของโรงงานแห่งน้ีก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นัน่เอง นอกจากน้ียงัมีสอนวธีิการเป่าแกว้
ให้กบันักท่องเที่ยวดว้ย เดินทางสู่ ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี้ (Hello Kitty Café)เพลิดเพลินกบั
บรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตูนแมวช่ือดงั คิตต้ี ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7) พิเศษเมนู ชำบู บุฟเฟต์+ขำปู  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลำนสกี ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo ลานสกีที่มีช่ือเสียงอีกแห่ง
หน่ึง ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สกี สโน
วบอร์ด ร้านอาหาร โรงเรียนส าหรับสอนเล่นสกี ใหท้่านไดเ้ล่นสกีและสมัผสัหิมะขาวโพลน 
โดยหิมะที่ฮอกไกโดนั้นไดช่ื้อวา่เป็นหิมะที่มีความปุยและนุ่มมากแตกต่างจากที่อ่ืนๆ อิสระ
ต า ม อั ธ ย า ศั ย  (ร า ค า ไ ม่ ร ว ม ค่ า เ ช่ า ชุ ด แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ส กี  https://www.sapporo-

kokusai.jp/en/rental.html) หมายเหตุ ลานสกีอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
สภาพอากาศและการจราจรในวันน้ันๆ น าท่านช้อปป้ิง ณ ร้ำนสินค้ำมือสอง (Monococo) 
ภายในร้านจะมีจ าหน่ายสินคา้สภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเทา้ และขา้วของเคร่ืองใช้
ต่างๆ ภายในบา้น เคร่ืองจามชาม ชุดกาแฟ ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นสินคา้ที่ผลิตและจ าหน่ายใน
ประเทศญี่ปุ่ น อิสระชอ้ปป้ิง ดิวตีฟ้รี (Duty Free) ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ทั้ง เส้ือผา้ 
น ้ าหอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั อธัยาศยั จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ถนนทำนุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็น
ยา่นการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็น
แหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อย่ำงร้ำนขำยกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภำพยนตร์แล้ว ยังมี
ร้ำนอำหำรมำกมำย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่ำวัยรุ่นด้วย เน่ืองจำกมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้
หนีบตุ๊กตำมำกมำย ร้อนดองกี ร้ำน 100 เยน นอกจากนั้นที่น่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ย
ตุก๊ตาทานุกิขนาดใหญ่ 

เย็น  อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย ณ ทำนุกิโคจิ 

https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html
https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html
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ที่พัก   SAPPORO TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำ สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10:30 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 

15:30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

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

รำยกำรทัวร์นี้ไม่รับจอยแลนด์ 

ฤดูหนำวในญี่ปุ่ นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเยน็ก็มืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 
ชม. เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถา้เที่ยวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตอ้งระวงั แว่นควรจะตอ้งมี เม่ือ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

* ท่ำนใดมีไฟล์ทบินภำยในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทรำบในวันจองทวัร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :   

รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถ
ใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   



 
 

 
 

 License :  11/05306            

 

เลขที ่56 ถนนดนิสอ แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ  

56 Thanon Dinso, Bovonnivet, Phranakorn, Bangkok 10200 
Tel  : (66-2) 408 8424 to 5  Hotline: 089 992-5122 , 081 889-9481 

 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท  าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมายืน่ร้องขอวซ่ีาอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ น
ได้ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์  านักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่ร้องขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 
 
เดินทำงขึ้นต ่ำ 30 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 

เงื่อนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน  : 

 มัดจ ำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนั
เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก  าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ัง ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนที่รออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 
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 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ
ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทาง E-
Mail 

 ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนั
ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกกำรจอง : 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ได้เงินคนืทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-15 วัน ได้เงินคนื 70 เปอร์เซ็นของค่ำทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่ำทัวร์คนื  

 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัด
จ ำที่พักโดยตรง หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีกำรคืนเงินทุก
กรณ ีทั้งมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจำกค่ำต๋ัวเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือ
ท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
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การบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และได้
ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะ
ไม่ติดกนั 

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 
น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ  น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต  ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ
ส่วนของค่าใชจ่้ายที่สมัภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 

 ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุก
กรณี 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก!!! ผู้โดยสำรควรรับทรำบ  ก่อนกำรเดินทำง) 

1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พกั 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 
วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ที่นอกเหนือกำรควบคุมจำกทำง
บริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 



 
 

 
 

 License :  11/05306            

 

เลขที ่56 ถนนดนิสอ แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ  

56 Thanon Dinso, Bovonnivet, Phranakorn, Bangkok 10200 
Tel  : (66-2) 408 8424 to 5  Hotline: 089 992-5122 , 081 889-9481 

2. หำกท่ำนยกเลิกทัวร์  เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทาง
ท่องเที่ยว ยงัคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด หรือ
บำงส่วนให้กับท่ำน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหน้า
แลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่ำทัวร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กับท่ำน ใน
กรณีดงัน้ี 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้าม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 
15 วัน ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสำรในข้ันตอนกำรตรวจ
เข้ำเมือง เพื่อยืนยันกำรมีคุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ  านักในประเทศญี่ปุ่ นได้ 
(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ น (ส ำหรับกรณกีำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ นด้วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการ
พ  านกัระยะสั้น 
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3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ  านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้
เขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำง
ท่ำนลูกค้ำและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนกำรเดินทำง หรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 
30 ท่ำน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนั
เดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับ
ผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่ ับ
ความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 7 วัน
ก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
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11. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ 
ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทาง
ผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยไม่
ค่าใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด 
อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก ์และ
คนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ด้
ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวนัที่ 4 ของการเดินทาง 
รวมจ ำนวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง 
ในวนันั้นๆ มิอาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้ นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
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ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร์.................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนห้องพักที่ ใช้ทั้ งหมด . . . . . . . . . . . . .ห้อง   (TWIN. . . . . . . . . . .  /DOUBLE………... / SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 

รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำกรอกช่ือไทยและอังกฤษอย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง เรียงตำมห้องพกั) 

หมำยเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อำหำร  ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกลุ(ภำษำอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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ข้ำพเจ้ำรับทรำบเงื่อนไขในรำยกำรทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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

 
 


