
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM FUYU IN HOK 5D3N (TG) 

HOKKAIDO HAKODATE 5D3N 

PREMIUM FUYU IN HOK 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนธนัวำคม 2562 

 

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
ชมป้อมดำว โกเรยีวคำค ุน ัง่กระเชำ้ชมววิยำมค ำ่คนื เมอืงฮำโกดำเตะ 

อสิระเลน่สก ีณ ลำนสก ีซปัโปโร 

ชอ้ปป้ิง ตลำดเชำ้ ผำ่นชม ยำ่นโมโตมำช ิเมอืงฮำโกดำเตะ 
น ัง่กระเชำ้อุส ึซงั พรอ้มชมควำมนำ่รกั หมภีูเขำ ณ สวนหมภีูเขำไฟโชวะ 

สมัผสับรรยำกำศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตำร ุ 
ชอ้ปป้ิงจุใจ ทำนกุโิคจ ิ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM FUYU IN HOK 5D3N (TG) 

เดนิทำงกบัคนรูจ้รงิเรือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บุฟเฟตข์ำปยูกัษ ์ อำบน ำ้แร ่ออนเซนธรรมชำต ิ 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร 

วนัเดนิทำง 
อุณหภูม ิ  

รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

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

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

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

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

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

+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // รำคำเด็กต ำ่กวำ่ 2 ปี (Infant) 9,000 บำท/ท่ำน** 

**รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกด ์1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ 

20.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทคอยตอนรับท่าน 

23.45 น      ออกเดนิทางสู่สนามบินชโิตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบนิที่ 

TG670  (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนำมบนิชโิตเซะ – อุทยำนแห่งชำตโิอนุมะ - เมอืงฮำโกดำเตะ – ป้อมโกเรยีวคำคุ – น ัง่

กระเชำ้ชมววิกลำงคนื ณ ภูเขำฮำโกดำเตะ 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิชโิตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ จากนั้นเดนิทางสู่ อุทยำนแห่งชำตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยู่ห่างจาก 

Hakodate ไปทางทศิเหนือเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานทีท่ีม่ทีัศนียภาพทีง่ดงามของเกาะ ทะเลสาบ 

และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ พื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดของอุทยานแห่งน้ีคือ ระหว่าง

ทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินส ารวจพื้นที่ไดท้ัง้หมด ซึง่จะมี

เสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆที่เชื่อมต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 

นาท ีหรอือาจจะเชา่จักรยาน (มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 500 เยน/ช ัว่โมง 1,000 เยน/วนั) ส าหรับป่ัน

ไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1)  
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เดินทางสู่ เมอืงฮำโกดำเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด 

ตัง้อยู่ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีชื่อเสียงดา้นทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และ

อาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ที่าเรือส าหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลังจาก

ยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดร้ับอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่อาศัยของ

ชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมิน ำ้ (Red Brick 

Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงที่เคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่รมิ

แม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ๆ 

นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีท่ันสมัย เสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวาน

แลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถส์ าหรับจัดพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศน์ของ

อ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย น าท่านสู ่ป้อมโกเรยีวคำคุ (Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ป้อม

ดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญ่

น่ันเอง ซึง่จะมองเห็นไดจ้ากมุมสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึน้ในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะ

เพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่  ต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของ

สงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลังของรัฐบาลเมจทิี่จัดตัง้ขึ้นใหม่ 

ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 (สะพำนขำ้มเขำ้ไปในพืน้ทีรู่ปดำว

เปิด 09:00-19:00 ไม่รวมค่ำขึน้หอคอยมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ท่ำนละ 840 เยน) น าท่านน่ัง กระเชำ้

ชมววิกลำงคนื ณ ภูเขำฮำโกดำเตะ Mount Hakodate Night View สูง 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่า

ทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและ

กลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงาม 

เย็น     รบัประทำนอำหำรเย็น  ณ ภตัตำคำร (2) 

ทีพ่กั  LAGENT HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ำม ตลำดเชำ้ฮำโกดำเตะ – ย่ำนเมอืงเก่ำโมโตมำช ิ- โนโบรเิบทส ึ– หุบเขำนรกจโิกกุดำน ิ– 

ภูเขำไฟโชวะ – สวนหมภีูเขำไฟโชวะ - ซปัโปโร 
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เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

น าท่านสู่ ตลำดเชำ้ฮำโกดำเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตกึ เปิด

เปิดเป็นประจ าทุกวัน ตัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปูคานิ 

ไขป่ลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต่้างๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนู

ทีน่ยิมทีส่ดุคอื Uni-Ikura Domburi (ขำ้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลำแซลมอ่น) 

น าท่านสู่ ท่ำเรอืเมอืงฮำโกดำเตะ หรอื ย่ำนเมอืงเก่ำโมโตมำช ิ(Motomachi District) เป็น

ท่าเรือแรกที่เปิดใหม้ีการคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิน้สุดยุคญีปุ่่ นแบ่งแยก ดังนั้นท าใหม้ี

ผูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี จีน และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้ับอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบัน

ยังคงมอีาคารสไตลต่์างประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงน้ีไดเ้ป็นอย่างดี 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

น าท่านสู ่หุบเขำนรกจโิกกุดำน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาทีง่ดงาม น ้ารอ้นในล า

ธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง 

เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ 

(Oyunuma) เป็นบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บาง

บ่อมอุีณหภูมทิีร่อ้นกว่า และยังมบี่อโคลนอกีดว้ย น ้าทีไ่หลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรยีกว่า โอ

ยุนุมะกำว่ำ (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เทา้พรอ้มชมทิวทัศน์ที่งดงาม 

เดินทางสู่ ภูเขำไฟโชวะ ชนิซงั น าท่านขึ้น กระเช้ำอุสุซงั Usuzan Ropeway ใหท้่านชื่นชม

ทัศนียภาพ ของภูเขาไฟโชวะ และ ทะเลสาบโทยะ ไดพ้รอ้มๆ รวมไปถงึ ววิของมหาสมุทรและหลุม

ขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟอุสใุนปี ค.ศ. 1977 น าท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขำไฟโชวะ

ชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีนี ้าตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่ม

ชมลูกหมสีนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่ม่ดุรา้ยโชว์ลลีาออ้นขออาหาร

จากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่าน้ีก็สามารถเขา้ไปยัง

หอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่

ของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเที่ยวไดป้้อน

อาหารหมอีกีดว้ย  

เย็น     รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์นำนำชำต ิ 

ทีพ่กั  TOYA SUN PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

จากนัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แชน่ ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิ เชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าให ้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้   

วนัทีส่ ี ่ เมอืงโอตำรุ - คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่ำแกว้คติำอชิ ิ- รำ้นกำแฟ ฮลั

โหล คติตี ้- ลำนสกโีคคุไซ ซปัโปโร - รำ้นสนิคำ้มอืสอง – รำ้นดวิตีฟ้ร ี- ถนนทำนุกโิคจ ิ
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงโอตำรุ (Otaru) โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของ

เมืองตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที่มชีือ่เสยีง คลองโอตำรุ 

(Otaru Canal) หรอื โอตำรุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดย

มโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยำกำศสุดแสนโรแมน

ตกิคลองแห่งน้ีสรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่าย

สนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 

แลว้เหลืออีครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเทีย่ว มีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้

กวา้งประมาณ 2 เมตรน าท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี(Music box Museum) พพิธิภัณฑ์

กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สุดของพพิธิภัณฑ์กล่อง

ดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่

ส าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มือง ชม โรงเป่ำแกว้คติำอจิ ิ (Kitaichi Glass) ตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืง

ทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่น

ใหเ้รอื แต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คิ

ตาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีสุ่ดของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่า

แกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มชีือ่เสยีงมากที่สุดของโรงงานแห่งน้ีก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอล

แกว้น่ันเอง นอกจากน้ียังมสีอนวธิีการเป่าแกว้ใหกั้บนักท่องเทีย่วดว้ย เดนิทางสู ่รำ้นกำแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้(Hello Kitty Café)เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชือ่ดัง คติตี้ ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) พเิศษเมนู ชำบู บุฟเฟต+์ขำปู  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ลำนสก ีซปัโปโร Kokusai Ski Sapporo ลานสกทีี่มีชือ่เสยีงอีกแห่งหนึง่ 

ตั ้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สกี สโนวบอร์ด 

รา้นอาหาร โรงเรยีนส าหรับสอนเล่นสก ีใหท้่านไดเ้ล่นสกแีละสัมผัสหมิะขาวโพลน โดยหมิะทีฮ่อกไก

โดนั้นไดช้ือ่ว่าเป็นหมิะที่มคีวามปุยและนุ่มมากแตกต่างจากทีอ่ื่นๆ อสิระตามอัธยาศัย (รำคำไม่รวม

ค่ำเช่ำชุดและอุปกรณ์สกี https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html) หมำยเหตุ 

ลำนสกอีำจมกีำรปรบัเปลีย่นสถำนทีไ่ด ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศและกำรจรำจรในวนัน ัน้ๆ 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ รำ้นสนิคำ้มอืสอง (Monococo) ภายในรา้นจะมีจ าหน่ายสนิคา้สภาพดี อาทิ 

กระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื่องใชต่้างๆ ภายในบา้น เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึง่ส่วน

https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html
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ใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายในประเทศญีปุ่่ น อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้่านเลอืก

ซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อัธยาศัย จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทำนุ

กโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมีพื้นทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายใน

นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่ำงร้ำนขำยกิโมโน เครื่องดนตรี วิด ีโอ โรง

ภำพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีำ้นอำหำรมำกมำย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลำ่วยัรุ่นดว้ย เนือ่งจำกมี

เกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตำมำกมำย รอ้นดองก ีรำ้น 100 เยน นอกจากนั้นที่น่ียังมีการ

ตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 

เย็น  อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ณ ทำนุกโิคจ ิ

ทีพ่กั   SAPPORO TOKYU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนิชโิตเซะ – กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

10:30 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 

15:30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รำยกำรทวัรน์ ีไ้มร่บัจอยแลนด ์
 

ฤดูหนำวในญีปุ่่นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   
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รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั ้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 30 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 25 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญำตตดัทีน่ ัง่ ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง E-

Mail 
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• สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่ำตอ้งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่สง่

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนั

เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ั๋วเครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 

 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีำรคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ ำ 

หรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมำยเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนนิการออก

ต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกัน 

➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 
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➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง  ไม่เกิน  115 เซนติเมตร  หรือ  25 เซนติเมตร  (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร  (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

➢ กรณีที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคุมจำกทำงบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณี

ดังน้ี 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเน่ืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหกั้บชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว

ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 

 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิ
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำ) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  
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2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำค่ำบรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 

30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

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

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน

การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 4 ของการเดนิทาง รวม

จ ำนวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM FUYU IN HOK 5D3N (TG) 

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

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

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรุณำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถูกตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไม่ทานเน้ือวัว ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

ล ำดบั ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกุล(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


