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HOKKAIDO FURANO ASAHIKAWA 

6D4N 

ซุปตาร ์ลาเวนเดอร ์ชืน่ใจ Free Day 

กําหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน – กนัยายน 2561 
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โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์(XJ) 
ฮอกไกโด อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั 

เทศกาลดอกไม ้ฤดแูหง่ ลาเวนเดอร ์ณ โทมติะฟารม์ 

ละลานตากบัดอกไมห้ลากสายพนัธ ์ณ ชคิไิซโนะโอกะ 

สมัผสัความนา่รกั ของสตัวเ์มอืงหนาว ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ลิม้รสความอรอ่ยของราเมนตน้ตํารบัที ่หมูบ่า้นราเมน 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรือ่งฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

29 มถิุนายน-04 กรกฎาคม 2561 25,888.- 9,000 34+1 

02-07 กรกฎาคม 2561 25,888.- 9,000 34+1 

13-18 กรกฎาคม 2561 25,888.- 9,000 34+1 

30 กรกฎาคม-04 สงิหาคม 2561 25,888.- 9,000 34+1 

10-15 สงิหาคม 2561 25,888.- 9,000 31+1 

13-18 สงิหาคม 2561 25,888.- 9,000 34+1 

20-25 สงิหาคม 2561 25,888.- 9,000 34+1 

24-29 สงิหาคม 2561 25,888.- 9,000 34+1 

31 สงิหาคม-05 กนัยายน 2561 25,888.- 9,000 34+1 
 

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

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  

20.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ – เมอืงฟูราโน่ – ฟารม์โทมติะ – สวนชคิไิซโนะโอกะ – เนนิเขาเซรุบุ

โนะโอะกะ – บอ่นํา้สฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ออิอน ทาวน ์

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร  

เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน ่นําท่านเขา้ชม ฟารม์โทมติะ (Farm Tomita) เป็น

จุดชมดอกลาเวนเดอรท์ีด่ทีีส่ดุ มวีวิทวิทศัทีส่วยงามจากฉากหลงัเป็นภเูขาโทกะช ิใกล ้ๆ กบัทุง่ดอกไม ้

ยังมรีา้นกาแฟ รา้นคา้จําหน่ายผลติภณัฑจ์ากลาเวนเดอรอ์ีกดว้ย อาท ิซอฟทค์รีมลาเวนเดอร์ พุดดิง้
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ลาเวนเดอร ์เครือ่งดืม่ซา่ๆ อย่างโซดาลาเวนเดอรแ์ละอกีมากมาย นอกจากจะมชีือ่เสยีงเรื่องการปลูก

ลาเวนเดอรแ์ลว้ ฟารม์โทมติะยังมีการพัฒนาดอกไมอ้ีกหลากสายพันธุใ์หผ้ลดิอกออกใบและสสีนัที่

สวยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจ้ากทุ่งดอกไม ้7 ส ีหรือ ทุง่อโิรโดร ิ(Irodori Field) ทีม่ีทัง้สมี่วง สี

ขาว สแีดง สสีม้ สชีมพู ฯลฯ งดงามดัง่สายรุง้เลยทเีดยีว 

จากนัน้เดนิทางสู ่สวนชคิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมส้ดุสวยแห่งเมืองบเิอะ ที่

สวนแห่งนี้มีชือ่เรียกอีกอย่างว่า เนนิสีฤ่ดู เนื่องจากมีดอกไมห้ลากหลายสายพันธุจ์ัดเรียงสลับสกีัน

อย่างสวยงาม และดไูดต้ลอดทกุฤดกูาลน่ันเอง สวนดอกไม ้ ขนาดใหญ่มพีืน้ที ่7 เฮคเตอร ์ในชว่งฤดู

รอ้นเต็มไปดว้ยดอกไมท้ี่บานสะพรั่ง อสิระใหท้่านชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมน้านา

พรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแห่งนี้ท่านสามารถเลอืกเพลดิเพลนิไปกับกจิกรรมต่างๆ เชน่ การน่ังรถ 

Norokko (รถลากทีถ่กูลากโดยรถแทร็คเตอร)์ น่ังรถกอลฟ์สาํหรับ 4 ทา่น หรอืจะเลอืกเล่นรถ ATV ก็

ได ้(ราคาเครือ่งเล่นไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิประมาณ 500-2000 เยน 

http://www.shikisainooka.jp/en/) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่เนนิเขาเซรบุโุนะโอะกะ（Zerubu no Oka） ซึง่เต็มไปดว้ยดอกไมส้สีนัสดใสไม่ว่าจะ

เป็นดอกซลัเวยี ดอกพทิเูนีย หรอืดอกแมรร์ีโ่กลด ์ทําใหม้ชีือ่เรยีกว่า งานผา้ลายดอกไม ้อสิระใหท้่าน

ชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรือสามารถเสยีค่าบรกิารเพิม่เพื่อใชบ้รกิารรถชมววิได ้(มีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ ไม่รวมคา่ทวัร)์  

เดนิทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรือ บ่อนํา้สฟ้ีา (Blue Pond) ตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของแม่น้ํา 

Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน้ําทีเ่กดิจากแร่ธาตตุามธรรมชาต ิ

โดยเพิง่เกดิข ึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกนัไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทุข ึน้เมื่อปี 1988 ไหล

เขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมน้ําสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกว่าบ่อน้ําตามธรรมชาตทิัว่ไป และตอไมส้งูจํานวนมากที่

สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน้ําในบ่อ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็น

เมอืงใหญ่อันดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะไดช้ือ่ว่าหนาวเย็นทีส่ดุในฤดูหนาว 

ของประเทศญีปุ่่ น จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

http://www.shikisainooka.jp/en/
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เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์ 

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม สวนสตัวอ์ะซาฮยิาม่า – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ – โรงงานชสีฟูราโน ่– พพิธิภณัฑโ์อะ

โตโกยามา่ - นํา้ตกรวิเซยแ์ละนํา้ตกกงิกะ - ออิอน ทาวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงใน

แถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้

ชมสตัวน์านาชนดิจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมือนสวนสตัวแ์ห่งอื่นๆ ไฮไลท!์!! 

ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้ผ่านสระวา่ยนํา้ของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลาง

ของโซนหมขี ัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน อสิระใหท้่านชมความน่ารักของ

สตัวป์ระเภทสตัวอ์ืน่ๆ ไดต้ามอัธยาศยั 

 นําท่านสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของที่นี่มีรสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดร้ับการ

กลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืกําเนดิข ึน้ในปี 1996 

โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดงัของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดยีว  

ไฮไลท!์!! หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมีหอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดง

ประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ําหรับผูท้ี่สนใจไดม้าศกึษาอีกดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้ง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพื่อดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น Asahikawa 

Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในอาซาฮคิาว่า หรือจะเป็นรา้น 

Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน้ําซุปของตัวเองว่าเป็นหนึง่ไม่แพใ้ครที่สําคัญ ราเมง ถอืเป็น

อาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมีรสชาตทิีห่ลากหลายจึงเป็นทีถู่กใจ

ของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมบูา้นราเมง  

เดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน ่เขา้ชม โรงงานชสีฟูราโน ่(Furano Cheese Factory) เขา้ชมขัน้ตอน

การผลติชสีทอ้งถิน่คาเมมเบริท์ (camaembert) ผ่านทางกระจก และสามารถลิม้รสตัวอย่างชสีใน

รา้นคา้ของโรงงานได ้ชสีทีพ่เิศษคอืชสีสดีํา ทีทํ่าจากหมกึของปลาหมกึ จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิง ณ อิ

ออน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญี่ปุ่ น อย่าง คทิแคท 

สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั ชม นํา้ตกรวิเซยแ์ละนํา้ตกกงิกะ ใหท้่านไดส้มัผัสความงามของน้ําตก

แห่งนี้ในชว่งหนา้หนาว ทีบ่รเิวณน้ําตกจะเต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน แลว้สายน้ําบางจุดก็จะกลายเป็น

น้ําแข็ง ซึง่ดูสวยและแปลกตาไปอีกแบบนงึ โดย นํา้ตกกงิกะ ถือเป็นตัวแทนของสตรีเพศ เพราะ 

สายธารทีไ่หลลงมานัน้สวยงาม อ่อนชอ้ย มีจังหวะจะโคน ประหนึง่การแสดงของเกอชิาในชนชัน้สงู 

และ นํา้ตกรวิเซโนะทาค ิคอืตัวแทนของบุรุษเพศ เด็ดเดีย่ว รุนแรง เทีย่งตรง แต่งดงาม ประหนึง่

สะเก็ดดาวตกจากคนืรัตตกิาลอันมืดมดิ จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) 
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หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิ

ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์ 

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ี โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลั

โหล คติตี ้– รา้นสนิคา้มอืสอง – ดวิตีฟ้ร ี– มติชุยเอาเลต้ท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่

บนทีล่าดตํา่ของภเูขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ีชือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตา

รอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบ

ปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่  

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล 

เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลอง

ครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเที่ยว มีการสรา้งถนนเรียบ

คลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาป ู(4) 

นําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็น !!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ที่

ใหญ่ทีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอีกหนึง่

ในสถานที่สําคัญทางประวัตศิาสตร์เมือง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มี

ชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นให ้

เรอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้ค ิ

ตาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ท่ามกลางโรงเป่า

แกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ีชือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล

แกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และ

ถ่ายรูปตาม จากนัน้นําท่านพบกับ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมีจําหน่ายสนิคา้สภาพดี อาท ิ

กระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื่องใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื่องจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่น

ใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่่ น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย นําท่าน

สู ่ดวิตีฟ้ร ีอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น้ําหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนัน้สู ่

มติชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ีพื้นทีข่นาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิคา้แบรนดต์่างๆ 

จําหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ มติชุยเอาเลต้ท ์
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ทีพ่กั   QUINN TESSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

หมายเหต!ุ!! ในวันที่ปล่อยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะพาท่านเดนิทางไปเทีย่ว ณ สถานทีน่ ัน้ๆ โดยอาจจะ

เดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบสั โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า

เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตวัทา่นเอง **ไมม่รีถบสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดนํ์าทา่นเยีย่มชมภายในตวัเมอืง 

ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโระ ดว้ยตวัเอง 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   QUINN TESSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ621 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

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

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 5,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื่นตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
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 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํ่า 34 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

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 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
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ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

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

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน้ําหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีสั่มภาระน้ําหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล 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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
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 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 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 จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 
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11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

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

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

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

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 


