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ซุปตารห์มิะนา่รกัอะ่ ^o^ 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - กมุภาพนัธ2์563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ) 
ฮอกไกโด ฟรเีดย ์เพลดิเพลนิใจ อสิระหนึง่วนัเต็ม 

Unseen Hokkaido พระพธุรปูองคใ์หญ ่ณ เนนิพระพทุธเจา้ 
เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิพรอ้มชมหมภีเูขาไฟโชวะ 



สมัผสัหมิะสขีาวนุม่ ณ ลานสกโีคคไุซ ซปัโปโร 
บรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 
ชอ้ปป้ิงจใุจทานกุโิคจแิละมติซุยเอา้เลท 
เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าป ูFree!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

04-08 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

08-12 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

09-13 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

10-14มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

12-16มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

15-19 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

17-21มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

19-23มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

22-26มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

23-27 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

26-30มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

01-05 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

02-06 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 0°C   

03-07 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 0°C   

04-08 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C   

05-09 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C   

06-10 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C   

07-11 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C   

08-12 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C   

09-13 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C   

10-14 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C   



11-15 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C   

12-16 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C   

13-17 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C   

14-18 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C   

16-20 กมุภาพนัธ ์2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C   

19-23 กมุภาพนัธ ์2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C   

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C   

21-25 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C   

22-26 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

23-27 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

24-28 กมุภาพนัธ ์2563 23,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,500 บาท/ทรปิ** 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
***หมายเหต ุต ัง้แตว่นัเดนิทางที ่27 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป ไฟลท์เปลีย่นตามฤดกูาล 

>>ขาไป XJ620 DMK CTS 02:10-10:40 

>>ขากลบั XJ621 CTS DMK 11:55-18:00 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเสะ –ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมภีูเขาไฟโชวะ –โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิก
กดุาน ิ–ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

02.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ นเทีย่วบนิทีX่J620 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโดประเทศญีปุ่่ นหลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ เดนิทางสู่ ภูเขาไฟโชวะชนิซงันําท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-
Shinzan Bear Park)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีน้ํีาตาล
นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูกหมสีน้ํีาตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใสและมหีมโีตเต็มวัยทีไ่ม่ดุ
รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่วเป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีวหากใครตอ้งการใกลช้ดิ
กว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษกรงมนุษยซ์ ึง่จะมองเห็นหมสีน้ํีาตาลเดนิผ่านไปมา
และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็กๆนอกจากนี้ยังยังขายขนมปังและแอปเป้ิลให ้
นักทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย 

เทีย่งธธธ็ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(1) 



เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นทะเลสาบขนาด
ใหญ่รูปวงกลมมีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตรเกดิจากปากปล่องภูเขาไฟตัง้อยู่ใกลก้ับ
ทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นี้มคีวามพเิศษตรงทีน้ํ่าจะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดหูนาว
ในหนา้รอ้นอากาศก็เย็นสบายเหมาะสําหรับเดนิเลน่ป่ันจักรยานหรอืลอ่งเรอืชมทวิทัศน์(มคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิทา่นละ ผูใ้หญ ่1,420 เยนเด็ก 710 เยน)อันงดงามกลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยู่ตรง
กลางคอืเกาะนากาจมิะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเลน่ได(้ยกเวน้ฤดหูนาว) จากนัน้นําทา่น
สูห่บุเขานรกจโิกกดุาน ิ(Jigokudani หรอืHell Valley)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
เป็นหบุเขาทีง่ดงามมน้ํีารอ้นในลําธารของหุบเขาแหง่นี้มแีร่ธาตุกํามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น้ําของย่าน
บ่อน้ํารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเองเสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขึน้เนินไปเรื่อยๆประมาณ 20-30 
นาทจีะพบกับบอ่โอยุนุมะ (Oyunuma)เป็นบ่อน้ํารอ้นกํามะถันอุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีสถัดไป
เรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆบางบอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ยน้ําทีไ่หลออกจากบอ่โอยุ
นุมะเป็นลําธารเรียกว่าโอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa)สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแช่เทา้
พรอ้มชมทวิทัศนท์ีง่ดงามเดนิทางกลับสูเ่มอืงซปัโปโร(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINOหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิ (Tanukikoji)เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมี
พืน้ทีทั่ง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน 
เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่
วยัรุ่นดว้ย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร  ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมายรอ้นดองก  ีรา้น100เยน 
นอกจากนัน้ทีน่ีย่ังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่

 

วนัทีส่าม เนนิพระพทุธเจา้ - มติชุยเอาเลต้ท–์ รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร-ี ลานสกโีคคไุซซปัโปโร- 
โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร  ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ  ิ-  รา้นกาแฟฮลั



โหลคติตี-้ เมอืงซปัโปโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

จากนัน้เดนิทางสูเ่นนิพระพุทธเจา้ (Hill Of Buddha)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ตัง้อยู่
ทางเหนอืของซปัโปโรเป็นผลงานชิน้เอกอกีชิน้หนึง่ของทาดาโอะอนัโดะ (Tadao Ando)สถาปนกิ
ชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอรโ์ดยมลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรปูปั้นพระพุทธรปูมคีวามสงูมาก
ถงึ 13.5 เมตรและมน้ํีาหนัก 1500 ตันพืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมคีอ่ยๆลาดลงอกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาติ
อันงดงามสามารถชมในววิทวิทัศน์ทีแ่ตกต่างกันทุกๆฤดูไม่ว่าจะเป็นชว่งฤดูใบไมผ้ลทิีจ่ะเต็มไปดว้ย
ตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดรูม่รืน่รม่เย็นชว่งฤดรูอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มีว่งของตน้ลาเวนเดอรแ์ละชว่งฤดหูนาวที่
เหมอืนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะทีข่าวโพลนอสิระใหท้่านชืน่ชมความงามของสถานที่
แหง่นี้และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองทีต่า่งจากเดมิ!!!ไฮไลทU์nseen Hokkaidoทีเ่มือ่เดนิไป
จนถงึจุดทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปทีอ่ยู่บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไปจะมองเห็น
เหมอืนมแีสงสะทอ้นอยูร่อบๆองคพ์ระพุทธรปูเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแหง่ฟ้าจากนัน้สูม่ติชุยเอาเลต้ท์
(Mitsui Outlet)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ีเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญแ่หง่แรก
ของฮอกไกโด มีสนิคา้แบรนด์ต่างๆ จําหน่ายเสื้อผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมี
รา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําทา่นชอ้ปป้ิงณรา้นสนิคา้มอืสองภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพดอีาทกิระเป๋านาฬกิารองเทา้
และขา้วของเครือ่งใชต้่างๆ ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ ่เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและ
จําหน่ายในประเทศญีปุ่่ นนําทา่นสูด่วิต ีฟ้ร ีอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น้ําหอม 
ตา่งๆ ตามอัธยาศัยจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูล่านสกโีคคไุซ ซปัโปโร (Kokusai Ski Sapporo)(
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงอกีแหง่หนึง่ ตัง้อยูไ่มไ่กลจากเมอืงซัปโปโร 
ภายในลานสกมีกีจิกรรมตา่งๆ มากมาย อาท ิสก ีสโนวบอรด์ รา้นอาหาร โรงเรยีนสําหรับสอนเลน่สก ี
ใหท้า่นไดเ้ลน่สกแีละสมัผัสหมิะขาวโพลน โดยหมิะทีฮ่อกไกโดนัน้ไดช้ือ่วา่เป็นหมิะทีม่คีวามปยุและ
นุ่มมากแตกต่างจากที่อื่นๆ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกี
https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html) 

นําทา่นสูเ่มอืงโอตาร(ุOtaru)โอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่
บนทีล่าดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
40 นาท)ี นําทา่นชมคลองโอตาร(ุOtaru Canal)หรอื โอตารอุนุงะมคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอื
เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู ่
ไฮไลท!์!!บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล 
เพือ่ใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง
ครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบ
คลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ2เมตรนําท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี
(Music Box Museum)พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลทห์นึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของ
พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ นโดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่
สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืงชมโรงเป่าแกว้คติาอชิ(ิKitaishi Glass)ตัง้อยูใ่นเมอืงโอตารเุมอืงที่
มชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนานโดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ให ้
เรอืแตปั่จจบุันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทนซึง่โรงเป่าแกว้คติาอิ
ชเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงโดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้
ทีม่อียู่มากมายและผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้
น่ันเองนอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วดว้ยเดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้
(Hello Kitty Café)เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัยไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงซัปโปโร (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  

คํา่  รบัประทานอาหารเย็นณ ภตัตาคารพเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาป(ู3) 



ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINOหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆภายในซปัโปโรตามอธัยาศยั 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ ห้

หมายเหต!ุ!! ในวันที่ปล่อยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะพาทา่นเดนิทางไปเทีย่ว ณ สถานทีน่ ัน้ๆ โดยอาจจะ
เดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบสั โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า
เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตวัทา่นเอง**ไมม่รีถบสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดนํ์าทา่นเยีย่มชมภายในตวัเมอืง 
ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซัปโปโร ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วได ้
ใน 1 วัน  

  -ตกึรฐับาลเกา่  - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  -หอนาฬกิา     - ชอ้ปป้ิง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารยุามะ 

  -โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จดุชมววิบนเขาโอครุะ 

  -สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนมุะ 

  -หอคอย ทวีทีาวเวอร ์  - ตรอกราเมน     - ภเูขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 
ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINOหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ 



11.55 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเทีย่วบนิที ่XJ621 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

18.00 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 8,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั: สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆจะปิดเร็ว1 
ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื่นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งมี เมื่อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทาํการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 



สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 34 ท่านหากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
อเีมล ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 



เง ือ่นไขยกเลกิการจอง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได  ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตกุรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ
คณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัหากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับทา่นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดซึง่
ทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดดํ้าเนินการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้
(กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
 
 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 
 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื20กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจ
ปฏเิสธได(้ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สงูไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตรหรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้่ากว่ามาตรฐานไดท้ัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทีส่มัภาระน้ําหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 
1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย หรอืไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่
เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่นในกรณีดงันี ้



 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่
พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ ่วมคณะไม่ถงึ30 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที4่ ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน
วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุา่กวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


