
 
HOKKAIDO 6D4N 

ซุปตาร ์แฟนทรปิ 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนกนัยายน 2560 

 

โดยสายการบนิเอเชยีแอตแลนตกิ แอรไ์ลน ์(HB) 



ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ โจซงัเค 
เยยีมชมบอ่นําสฟ้ีา และเทยีวสวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ลมิรสความอรอ่ยของราเมนตน้ตาํรบัท ีหมูบ่า้นราเมน 
สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ชมหอนาฬกิา ตกึเกา่รฐับาล ชอ้ปปิงจุใจทานกุโิคจ ิ 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 

27 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2560 33,888 9,000 

04-09 ตลุาคม 2560 38,888 9,000 

11-16 ตลุาคม 2560 38,888 9,000 

18-23 ตลุาคม 2560 40,999 9,000 

25-30 ตลุาคม 2560 38,888 9,000 

01-06 พฤศจกิายน 2560 35,888 9,000 

08-13 พฤศจกิายน 2560 35,888 9,000 

15-20 พฤศจกิายน 2560 30,900 9,000 
 

** โปรแกรมทวัรน์ ีไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ //Infant ราคา 9,000 บาท** 
**ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกด ์1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น.       พรอ้มกันท ีสนามบนิสุวรรณภูม ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์S สายการบนิ เอเชยี
แอตแลนตกิ แอรไ์ลน ์มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.00 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญปีุ่ น เทยีวบนิท ีHB7904  

(บรกิารอาหารและเครอืงดมื บนเครอืง) 

 

วนัทสีอง สนามบนิชโิตเช ่– เมอืงบเิอะ – บอ่นําสฟ้ีา - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ – สวนสตัวอ์ะซาฮิ
ยามา่ – อาซาฮคิาวา่ – ออิอน ทาวน ์

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขนัตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทัิศนท์งีดงามของภเูขาและทุง่
นาอันกวา้งใหญ ่เดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื สระนาํสฟ้ีา (Blue Pond) ตังอยูฝั่งซา้ย
ของแมนํ่า Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตังชอืตามสขีองนําทเีกดิจากแร่ธาตุ
ตามธรรมชาต ิโดยเพงิเกดิขนึจากการกนัเขอืนเพอืป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทปีะทขุนึเมอื
ปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมนําสฟ้ีาทสีดใสเกนิกวา่บอ่นําตามธรรมชาตทิัวไป และตอไมส้งู
จํานวนมากทสีะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทแีสนพเิศษของนําในบอ่ นําท่านสู ่หมูบ่า้นราเมนอา
ซาฮคิาว่า ทีราเมนของทีนีมีรสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถงึความอร่อยมา
ยาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืกําเนดิขนึในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชอื
ดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง 8 รา้นมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลังคาเดยีว  



ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นราเมนทรีวบรวมรา้นดงัขนัเทพไวใ้นทเีดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจัดแสดง
ประวัติความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนีใหสํ้าหรับผูท้ีสนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้ง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขนึมาเพือดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น Asahikawa 
Ramen Aoba ทแีสนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทเีกา่แกท่สีดุในอาซาฮคิาว่า หรอืจะเป็นรา้น 
Ramen Shop Tenkin ทเีชอืมันในนําซปุของตัวเองว่าเป็นหนงึไม่แพใ้ครทสํีาคัญ ราเมง ถอืเป็น
อาหารเมนูยอดนยิมของคนญปีุ่ น เพราะดว้ยความทกีนิง่ายและมรีสชาตทิหีลากหลายจงึเป็นทถีูกใจ
ของคนญปีุ่ นทกุเพศทกุวัย 

เทยีง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมบูา้นราเมง  

นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์มีชีอืเสยีงในแถบรอบนอกของ
เมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซงึทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิ
จากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทไีมเ่หมอืนสวนสัตวแ์ห่งอนืๆ ไฮไลท!์!! อุโมงคแ์กว้ผา่น
สระวา่ยนําของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทอียูต่รงกลางของโซนหมขีวัโลกและ
หมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน อสิระใหท้า่นชมความน่ารักของสัตวป์ระเภทสัตวอ์นืๆ ได ้
ตามอธัยาศัย จากนันนําท่านชอ้ปปิง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่
ของฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซอืของฝาก ของทีระลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้
และขนมขนึชอืของญปีุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีเีชน่กัน 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์

ทพีกั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี- ช้
อปปิงทานกุโิคจ ิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตังอยู่
บนทลีาดตําของภเูขาเท็งงุ ซงึเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทมีชีอืเสยีง คลองโอตาร ุหรอื โอตา
รอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบ
ปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ 

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นสีรา้งเมอืปี 1923 โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล 
เพอืใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง
ครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรงึหนงึไวเ้ป็นสถานทที่องเทยีว มกีารสรา้งถนนเรยีบ
คลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนงึในรา้นคา้ที
ใหญท่สีดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญปีุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนงึ
ในสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง 



 

ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตังอยูใ่นเมอืงโอตาร ุเมอืงทมีชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดย
ในอดตีนันจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบนันเีป้าหมายของการเป่าแกว้เพอื
ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรีะลกึแทน ซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุของ
เมอืง โดยกอ่ตังขนึตังแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทมีอียูม่ากมาย และผลงานทมีชีอืเสยีงมาก
ทสีุดของโรงงานแห่งนีก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นันเอง นอกจากนียังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้
ใหก้บันักทอ่งเทยีวดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ีเพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัว
การต์ูนแมวชอืดัง คติต ีใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย อสิระชอ้ปปิง ถนนทานุก ิ
โคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีนืททีังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็น
แหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครอืงดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมี
รา้นอาหารมากมาย ทงัยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนอืงจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตู ้
หนบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนันทนียีงัมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตา
ทานุกขินาดใหญ ่

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาป ู

ทพีกั   T MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสี ี  เมอืงโจซงัเค – สะพานฟุตะม ิ– เขอืนโฮเฮเคยีว – โรงงานช็อคโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ - 
อาคารเจอารท์าวเวอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโจซงัเค เป็นเมอืงทขีนึชอืในเรอืงนําแร่ อกีทังเป็นเมอืงอยู่ใกลก้ับหุบเขาที
สามารถมองเห็นใบไมเ้ปลยีนสไีดม้ากทสีดุในบรเิวณแถบน ีจากนันนําทา่นตนืตาตนืใจไปกับ สะพาน
ฟุตะม ิ(Futami Suspension Bride) เป็นสะพานไมส้แีดงยาวซงึเป็นจุดชม ความงามของใบไม ้
เปลยีนสไีดเ้ป็นอย่างดอีกีมุมหนึง จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เขอืนโฮเฮเคยีว (Hoheikyo) เป็น
เขอืนคอนกรตีโคง้มคีวามสูง 102.5 ม. ตังอยู่ท ีมนิามคิ ุซปัโปโรช ิ เขอืนนีเต็มไปดว้ยความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาตอิันงดงาม และทะเลสาบสเีขยีวรอบเขอืน เป็นสถานททีป้ีองกันไม่ใหเ้กดินํา
ทว่ม และเป็นแหลง่กักเก็บนําประปาของเมอืงซปัโปโร ทะเลสาบเหนอืเขอืนถกูตังชอืวา่ ทะเลสาบโจ
ซงั อยูใ่น สวนสาธารณะชโิคทสโึทยะ จากปากทางเขา้เขอืนถงึตัวเขอืนระยะทางประมาณ 2 กม. 
ใหท้า่นสมัผสัความงามของเขอืนและตน้ไมท้กํีาลังผลัดใบเปลยีนส ีนําทา่นกลับเขา้ เมอืงซปัโปโร 

 

 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



นําท่านชม โรงงานช็อคโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ (Shiroi Koibito Park) เป็นโรงงานของบรษัิท 
Ishiya บรษัิทชอ็กโกแลตของทอ้งถนิ ผลติภณัฑท์ขีนึชอืของบรษัิท คอื คุก้ก ีShiroi Koibio ของฝาก
ทนียิมของฮอกไกโด (คุก้กเีนยสอดไสช้็อกโกแลตขาว) ภายในบรเิวณสวนสนุกประกอบดว้ย รา้นคา้ 
รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และพพิธิภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพรอ้มจําหน่ายช็อกโกแลตหลากหลาย
รูปแบบ ซงึผูเ้ขา้ชมสามารถสังเกตกระบวนการผลติคุก้ก ีหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมเวริค์ชอ้ปทําคุก้กดีว้ย
ตนเอง และในชว่งหนา้หนาวนันทโีรงงานแหง่นจีะมกีารเปิดไฟ Illumination ดว้ยตกึเป็นอาคารสไตล์
ยโุรปจงึทําใหบ้รรยากาศนันเหมอืนหลดุไปเดนิอยูใ่นเมอืงโรแมนตคิของยโุรปเลยก็วา่ไดน้อกจากนยีงั
มสีนาม Shiroi Koibito Park สนามฟตุบอลทเีคยเป็นสถานทแีขง่ขันฟตุบอลทอ้งถนิ J-League อกี
ดว้ย อสิระตามอัธยาศัย ณ อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทสีูงทสีุดในซัปโปโร 

ตังอยูต่ดิกับสถานีเจอาร ์ซปัโปโร เป็นทังหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มี
รา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครอืงใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น 
UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชนัวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครอืงสําอางอาคาร JR 
TOWER มจีดุชมววิตังอยูท่ชีนั 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทรีะดับความสงู 160 เมตร จงึ
มองเห็นทวิทัศนเ์หนอืเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทังกลางวันกลางคนื โดยเฉพาะยามคําคนืจะ
มองเห็นทวีทีาวเวอรต์ังอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ ย่านซซูกูโินะ สอ่งสว่างทจีุด
กลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซงึทชีนั 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซงึมอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืก
ชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัวขนึ จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ทพีกั   T MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ ททีําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – หอนาฬกิาโบราณ - สวนโอโดร ิ– ตลาดปลานโิจ - ศาลเจา้ฮ
อกไกโด - มหาวทิยาลยัฮอกไกโด – ดวิตฟีร ี– มติซุยเอา้เลท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

จากนันนําทา่นสู ่ททีําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคาร
ขนาดใหญ่แห่งหนึงในไม่กีอาคารของญีปุ่ นในสมัยนัน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มี
สัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมทีร่มรนื เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้
แปะก๊วย อาคารแห่งนีเคยเป็นทีทําการรัฐบาลทอ้งถนิสมัยบุกเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให ้
ประชาชนเขา้ชมหอ้งทํางานต่างๆ และหอสมดุเก็บบันทกึทางราชการ ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ 



ตัวอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขนึจากไม ้ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สบิปี
หลังจากทมีกีารสรา้งเมอืงซบัโปโร ตัวนาฬกิาถูกตดิตังในปี 1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. 
เมอืง Boston นําท่านชม สวนโอโดร ิซงึตังอยูใ่จกลางเมอืงทตีังอยูท่างดา้นตะวันออกและกวา้งไป
จนถกูฝังตะวันตกของตัวเมอืงเป็นสวนสาธารณะทแีบง่ตัวเมอืงเป็นซกีเหนอืใต ้มถีนนตัดผา่นเป็นชว่งๆ 
ภายในมสีวนไมด้อกไมป้ระดับปลูกไวง้ดงามรวมทังนําพ ุและงานประตมิากรรมกลางแจง้ตังไวใ้หช้ม
สลับกับมา้นังทีมใีหเ้ลือกนังพักผ่อน ท่านสามารถขนึลฟิทส์ู่ SAPPORO TV TOWER เพอืชม
ทัศนียภาพของเมอืงซปัโปโรโดยมสีวนโอโดรเิป็นพระเอกของเมอืง (ไมร่วมค่าขนึลฟิท ์มคี่าใชจ้่าย
เพมิเตมิ 750 เยน) จากนันนําทา่นสู ่ตลาดปลานโิจ (Nijo Market) เป็นตลาดเกา่แกต่งัแตปี่ 1903 
ตังอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ครอบคลุมพืนทีเมือง 1 บล็อค เป็นทีนิยมสําหรับชาวบา้นและ
นักทอ่งเทยีว ซงึจะแวะเวยีนไปทตีลาดเพอืจับจา่ยผลผลติในทอ้งถนิ และอาหารทะเลสดๆ เชน่ ป ูไข่
ปลาแซลมอน หอยเมน่ทะเล และปลาทะเลสดๆ 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ตลาดปลานโิจ 

นําท่านเดนิทางสู ่มหาวทิยาลยัฮอกไกโด เป็นแหล่งท่องเทยีวขนึชอืเรอืงใบไมเ้ปลยีนสทีสีวยงาม
มาก บรเิวณมหาวทิยาลัย จะเต็มไปดว้ยตน้แปะก๊วยทปีลูกเอาไวก้ว่า 70 ตน้เลยีบถนนยาว 380 เมตร 
อสิระใหท้่านไดช้มความงามของตน้แปะก๊วย ทเีปลยีนสเีป็นสเีหลอืงทองสดใสทัวบรเิวณ ใหท้่านได ้
เก็บภาพกนัตามอธัยาศัย นําทา่นชม ศาลเจา้ฮอกไกโด หรอื เดมิชอื ศาลเจา้ซปัโปโร เปลยีนเพอืให ้
สมกบัความยงิใหญข่องเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนคีอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไก
โดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เกา่แกนั่บพันปี นําท่านสู ่ดวิตฟีร ีอสิระให ้
ทา่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ทัง เสอืผา้ นําหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัยจากนันสู ่มสิชุยเอาเลต้ท ์เป็น
แหล่งชอ้ปปิงทมีพีนืทขีนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนดต์่างๆ จําหน่ายเสอืผา้ผูห้ญงิ 
ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ มติซุยเอา้เลท 

ทพีกั   T MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

09.55 น.     เหนิฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ เอเชยีแอตแลนตกิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ี
HB7905 

16.35 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ   หกัคา่ตวัออก 9,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญปีุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สโีมงเย็นก็มดืแลว้ สถานทที่องเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็ว 
1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลนืตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมอื
แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตาม
สถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 



× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื
รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีีนําหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 
 
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 
 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทนีงัของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัว
เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน  
 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั 



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

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
 สําหรับนําหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชนัประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่นไมอ่าจ
ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ ตอ้งมนํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 
เซนตเิมตร (18 นวิ)  

 กรณีทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้ากวา่มาตรฐานได ้ ทังนี
ขนึอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทสีมัภาระนําหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซงึเป็นเหตุการณ์ทนีอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนอืงจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อัคคภัีย ทังๆ ทสีายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศททีา่นเดนิทางทอ่งเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยู่
เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานททีอ่งเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังน ี

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมีสงิผดิกฎหมาย หรือสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามททีางกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทสีถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที
พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึ ในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพัีกใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 
2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ
อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 



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

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


