
HOKKAIDO 5D3N 
 ซุปตาร ์ลาเวนเดอร ์ฟินกิซ ์

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน-กนัยายน 2561 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
ฮอกไกโด เที5ยวทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

เทศกาลฤด ูลาเวนเดอร ์ณ โทมติะฟารม์ 



ละลานตากบัดอกไมห้ลากสายพนัธ ์ณ ชคิไิซโนะโอกะ 
สมัผสัความนา่รกั ของสตัวเ์มอืงหนาว ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ล ิBมรสความอรอ่ยของราเมนตน้ตาํรบัที5 หมูบ่า้นราเมน 
สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ

ซติ ีBทวัรซ์ปัโปโร หอนาฬกิา สวนโอร ิตกึรฐับาลเกา่ 
ชอ้ปปิB งจใุจ ทานุกโิคจ ิซูซูกโินะ และ ออิอนทาวน ์

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ื5องฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี5ยว กรุป๊ไซส ์

14-18 มถินุายน 2561 29,888.- 8,900.- 34+1 

15-19 มถินุายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

16-20 มถินุายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

17-21 มถินุายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

18-22 มถินุายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

19-23 มถินุายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

20-24 มถินุายน 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 

21-25 มถินุายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

22-26 มถินุายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

23-27 มถินุายน 2561 32,888.- 8,900.- 34+1 

24-28 มถินุายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

25-29 มถินุายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

26-30 มถินุายน 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

27 มถินุายน-01 กรกฎาคม 2561 32,888.- 8,900.- 34+1 

28 มถินุายน-02 กรกฎาคม 2561 32,888.- 8,900.- 34+1 

29 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

30 มถินุายน-04 กรกฎาคม 2561 33,888.- 8,900.- 34+1 

02-06 กรกฎาคม 2561 33,888.- 8,900.- 34+1 

04-08 กรกฎาคม 2561 33,888.- 8,900.- 34+1 

05-09 กรกฎาคม 2561 33,888.- 8,900.- 34+1 

06-10 กรกฎาคม 2561 33,888.- 8,900.- 34+1 

07-11 กรกฎาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

08-12 กรกฎาคม 2561 33,888.- 8,900.- 34+1 

10-14 กรกฎาคม 2561 33,888.- 8,900.- 34+1 

11-15 กรกฎาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1 

12-16 กรกฎาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1 

14-18 กรกฎาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

16-20 กรกฎาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

18-22 กรกฎาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1 

19-23 กรกฎาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1 

20-24 กรกฎาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

21-25 กรกฎาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 



22-26 กรกฎาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

24-28 กรกฎาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

25-29 กรกฎาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1 

26-30 กรกฎาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1 

28 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

30 กรกฎาคม-03 สงิหาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

01-05 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

02-06 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

03-07 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

04-08 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

05-09 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

07-11 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

08-12 สงิหาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1 

09-13 สงิหาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1 

11-15 สงิหาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

13-17 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

15-19 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

16-20 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

17-21 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

18-22 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

19-23 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

21-25 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

22-26 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

23-27 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

25-29 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

27-31 สงิหาคม 2561 31,888.- 8,900.- 34+1 

29 สงิหาคม-02 กนัยายน 2561 30,888.- 8,900.- 34+1 

30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 

31 สงิหาคม-04 กนัยายน 2561 29,888.- 8,900.- 34+1 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื5องจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายตํ5ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานีBไมร่วม

คา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น       พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี�ปุ่ น เที�ยวบนิที� XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

วนัที5สอง สนามบนิชโิตเซะ – เมอืงฟรูาโน ่– ฟารม์โทมติะ – สวนชคิไิซโนะโอกะ – เนนิเขาเซรุ
บโุนะโอะกะ – บอ่นํ Bาสฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ออิอน ทาวน ์



  08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากร  

เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน ่นําท่านเขา้ชม ฟารม์โทมติะ (Farm Tomita) เป็น
จดุชมดอกลาเวนเดอรท์ี�ดทีี�สดุ มวีวิทวิทัศที�สวยงามจากฉากหลงัเป็นภเูขาโทกะช ิใกล ้ๆ กบัทุง่ดอกไม ้
ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นคา้จําหน่ายผลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอรอ์กีดว้ย อาท ิซอฟทค์รมีลาเวนเดอร ์พุดดิ�ง
ลาเวนเดอร ์เครื�องดื�มซา่ๆ อยา่งโซดาลาเวนเดอรแ์ละอกีมากมาย นอกจากจะมชีื�อเสยีงเรื�องการปลูก
ลาเวนเดอรแ์ลว้ ฟารม์โทมติะยังมกีารพัฒนาดอกไมอ้กีหลากสายพันธุใ์หผ้ลดิอกออกใบและสสีันที�
สวยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจ้ากทุ่งดอกไม ้7 ส ีหรอื ทุง่อโิรโดร ิ(Irodori Field) ที�มทีั �งสมีว่ง สี
ขาว สแีดง สสีม้ สชีมพ ูฯลฯ งดงามดั�งสายรุง้เลยทเีดยีว 

จากนั�นเดนิทางสู ่สวนชคิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมส้ดุสวยแห่งเมอืงบเิอะ ที�
สวนแห่งนี�มชี ื�อเรยีกอกีอยา่งว่า เนนิสี5ฤด ูเนื�องจากมดีอกไมห้ลากหลายสายพันธุจั์ดเรยีงสลับสกีัน
อยา่งสวยงาม และดไูดต้ลอดทกุฤดกูาลนั�นเอง สวนดอกไม ้ ขนาดใหญม่พีื�นที� 7 เฮคเตอร ์ในชว่งฤดู
รอ้นเต็มไปดว้ยดอกไมท้ี�บานสะพรั�ง อสิระใหท้่านชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมน้านา
พรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแห่งนี�ท่านสามารถเลอืกเพลดิเพลนิไปกับกจิกรรมต่างๆ เชน่ การนั�งรถ 
Norokko (รถลากที�ถกูลากโดยรถแทร็คเตอร)์ นั�งรถกอลฟ์สําหรับ 4 ทา่น หรอืจะเลอืกเล่นรถ ATV ก็
ได ้(ราคาเครื5องเล่นไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์มคีา่ใชจ้า่ยเพิ5มเตมิประมาณ 500-2000 เยน 
http://www.shikisainooka.jp/en/) 

เที5ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่เนนิเขาเซรบุโุนะโอะกะ（Zerubu no Oka） ซึ�งเต็มไปดว้ยดอกไมส้สีันสดใสไมว่่าจะ
เป็นดอกซลัเวยี ดอกพทิเูนยี หรอืดอกแมรร์ี�โกลด ์ทําใหม้ชี ื�อเรยีกวา่ งานผา้ลายดอกไม ้อสิระใหท้า่น
ชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรอืสามารถเสยีค่าบรกิารเพิ�มเพื�อใชบ้รกิารรถชมววิได ้(มคี่าใชจ้่าย
เพิ�มเตมิ ไมร่วมคา่ทัวร)์  

เดนิทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื บอ่นํ Bาสฟ้ีา (Blue Pond) ตั �งอยู่ฝั�งซา้ยของแม่นํ�า 
Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตั �งชื�อตามสขีองนํ�าที�เกดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิ



โดยเพิ�งเกดิขึ�นจากการกั �นเขื�อนเพื�อป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ที�ปะทุขึ�นเมื�อปี 1988 ไหล
เขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมนํ�าสฟ้ีาที�สดใสเกนิกวา่บอ่นํ�าตามธรรมชาตทิั�วไป และตอไมส้งูจํานวนมากที�
สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที�แสนพเิศษของนํ�าในบอ่ นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็น
เมอืงใหญอ่นัดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูท่างตอนกลางของเกาะไดช้ื�อวา่หนาวเย็นที�สดุในฤดูหนาว 
ของประเทศญี�ปุ่ น จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาด
ใหญข่องฮาซาฮกิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้
และขนมขึ�นชื�อของญี�ปุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซื�อไดท้ี�นี�เชน่กนั 

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์ 

ที5พกั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที5สาม สวนสตัว ์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – โรงงานชีสฟูราโน่ – 
พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ - ออิอน ทาวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ี�มชี ื�อเสยีงใน
แถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ�งทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้
ชมสัตวน์านาชนดิจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ที�ไมเ่หมอืนสวนสัตวแ์ห่งอื�นๆ ไฮไลท!์!! 
ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยนํ Bาของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กที5อยู่ตรงกลาง
ของโซนหมขี ัBวโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน อสิระใหท้า่นชมความน่ารักของ
สตัวป์ระเภทสตัวอ์ื�นๆ ไดต้ามอธัยาศัย 

 นําท่านสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ที�ราเมนของที�นี�มรีสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการ

กลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืกําเนดิขึ�นในปี 1996 
โดยรวบรวมรา้นราเมนชื�อดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทั �ง 8 รา้นมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลังคาเดยีว  

ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นราเมนที5รวบรวมรา้นดงัข ัBนเทพไวใ้นที5เดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆที�จัดแสดง
ประวัติความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี�ใหสํ้าหรับผูท้ี�สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้ง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึ�นมาเพื�อดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น Asahikawa 
Ramen Aoba ที�แสนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ที�เกา่แกท่ี�สดุในอาซาฮคิาว่า หรอืจะเป็นรา้น 
Ramen Shop Tenkin ที�เชื�อมั�นในนํ�าซปุของตัวเองว่าเป็นหนึ�งไม่แพใ้ครที�สําคัญ ราเมง ถอืเป็น
อาหารเมนูยอดนยิมของคนญี�ปุ่ น เพราะดว้ยความที�กนิง่ายและมรีสชาตทิี�หลากหลายจงึเป็นที�ถูกใจ
ของคนญี�ปุ่ นทกุเพศทกุวัย 

เที5ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมบูา้นราเมง  

เดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน ่เขา้ชม โรงงานชสีฟูราโน ่(Furano Cheese Factory) เขา้ชมขั �นตอน
การผลติชสีทอ้งถิ�นคาเมมเบริท์ (camaembert) ผ่านทางกระจก และสามารถลิ�มรสตัวอย่างชสีใน
รา้นคา้ของโรงงานได ้ชสีที�พเิศษคอืชสีสดํีา ที�ทําจากหมกึของปลาหมกึ จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่
พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ เป็นพพิธิภณัฑส์าเก ที�จัดแสดงถงึประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของ
การบม่สาเกในเมอืงอาซาฮคิาวา่ นอกจากสาเกแลว้ ยงัมอีปุกรณ์ที�มคีณุคา่และงานเขยีนตั �งแตส่มัยเอ
โดะภายในพพิธิภณัฑม์กีารจัดแสดงหอ้งสําหรับอปุกรณ์ผลติสาเกโบราณ หอ้งอา้งองิสมัยเอโดะและ
มุมการจัดแสดงของ kiyo-e นอกจากนี�ยังมสํีานักงานขายและพวกเขาไดเ้ก็บสนิคา้รุ่นที�จํากัดไม่
สามารถหาที�อื�นได ้จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาด



ใหญข่องฮาซาฮกิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้
และขนมขึ�นชื�อของญี�ปุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซื�อไดท้ี�นี�เชน่กนั 

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์ 

ที5พกั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5ส ี5 คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล 
คติตีB – รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิต ีBฟร ี-  มติชุยเอาเลต้ท ์- ชอ้ปปิB งทานกุโิคจ ิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่สําคญัสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตั �งอยู่
บนที�ลาดตํ�าของภเูขาเท็งงุ ซ ึ�งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที�มชี ื�อเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตา
รอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบ
ปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ 

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นี�สรา้งเมื�อปี 1923 โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเล 
เพื�อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ี�โกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง
ครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ�งหนึ�งไวเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบ
คลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เที5ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาปยูกัษ ์

นําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนึ�งในรา้นคา้ที�
ใหญท่ี�สดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ�ง
ในสถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตั �งอยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงที�มี
ชื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนั�นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุ่นให ้
เรอื แต่ปัจจุบันนี�เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คิ
ตาอชิเิป็นโรงงานที�มชี ื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง โดยกอ่ตั �งขึ�นตั �งแตปี่ 1901 ท่ามกลางโรงเป่า
แกว้ที�มอียูม่ากมาย และผลงานที�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุของโรงงานแห่งนี�ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล
แกว้นั�นเอง นอกจากนี�ยงัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเที�ยวดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล 
คติตีB เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชื�อดัง คติตี� ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นําท่านสู ่ดวิตีBฟร ีอสิระใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม 
ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั�นสู ่มติชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งที�มพีื�นที�ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮ
อกไกโด มสีนิคา้แบรนดต์า่งๆ จําหน่ายเสื�อผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารให ้
เลือกมากมายอสิระชอ้ปปิ� ง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีื�นที�
ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครื5อง
ดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัBงยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่
ดว้ย เนื5องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั�น
ที�นี�ยงัมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ ่

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ทานกุโิคจ ิ

ที5พกั   QUINN TESSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที5หา้ สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 



10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที�ยวบนิที� XJ621 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปี�ยม 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที5ไมเ่อาต ั�วเครื5องบนิ   หกัคา่ต ั�วออก 9,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญี5ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวตา่งๆ จะปิดเร็ว 
1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมื�อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัBงนีBเพื5อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น 
สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิlในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัmวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีBไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัmวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึBนตํ5า 34 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ
คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิlในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 
 

เงื5อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  



� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื5อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

• สง่รายชื5อสํารองที5น ั5ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื5อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที5ยวทรปิใด, วนัที5ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื5อ-นามสกลุ และอื5นๆ เพื5อใชใ้นการจองต ั�วเครื5องบนิท ัBงส ิBน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื5อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตัmวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิlที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิl ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 

ขอ้มลูเพิ5มเตมิ เรื5องต ั�วเครื5องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที5น ั5งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัmว
เครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัmว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิ5มเตมิ เรื5องโรงแรมที5พกั 
� เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) 

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

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิl ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิ5มเตมิเรื5องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
� สําหรับนํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชั �นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ทา่นไมอ่าจ
ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� สําหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ ตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ ทั �งนี�
ข ึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิlไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สมัภาระนํ�าหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี5ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ5งเป็นเหตุการณ์ที5นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 



2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อคัคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ทา่นเดนิทางทอ่งเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่
เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัBงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิl
ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิlในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัBงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี� 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมีสิ�งผดิกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�ทางกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

� กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที�
พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี5ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี5ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัBนในประเทศญี5ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื5อการทอ่งเที5ยว เยี5ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื5นเอกสารในข ัBนตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื5อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี5ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีB 

1. ตัmวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี5ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี5ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัBงหมดกอ่นทําการจอง เพื5อความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี5จะเลื5อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึBน ในกรณีที5มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิlการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิlในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / 
ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 
3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิlในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื5อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื5อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 

ลําดบั ชื5อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื5อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 
ขา้พเจา้รบัทราบเงื5อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชื5อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 


