
 

 

รหัสทัวร TTN1902994 
ทัวรญี่ปุ�น เซนได อาโอโมริ ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน [TG] 
เยี่ยมชมรูปปم�นทานไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ณ ซากปราสาทเซนได  
ลองเรือชม อาวมัตซชึมิา 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ�น 
เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ ณ วัดเซอิรวิจิ  
พิเศษ !! สนุกสนานกับการทําขาวนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ 
ชมพิพิธภัณฑเนบุตะวารัสเซ ท่ีจําลองเทศกาลโคมไฟอันเลื่องช่ือ 
น่ังกระเชาชมววิยามค่ําคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป�อมดาว โกเรียวคาคุ 
อ่ิมใจกับความนารักของ หมีภูเขา ณ สวนหมภีูเขาไฟโชวะ 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภมูิ  
20.00 น.       พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สาย

การบนิไทย มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรบัทาน 
23.50 น.      ออกเดินทางสูสนามบินนาริตะ ณ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบนิไทย 
เท่ียวบินที่ TG626 

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 
 
วันที่สอง สนามบินเซ็นได - ปราสาทอาโอบะ - ทาเรือชิโกมา – อาวมตัซึชิมา – วดัโกได

โดะ- วัดซูอิกันจ ิ– วดัเอนสึอิน – หมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ – เมืองโมริโอกะ 

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญี่ปุ�น ผานข้ันตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 
ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ นําทานเดินทางสูเดินทางสู เมือง
เซ็นได (Sendai) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เปนเมืองหลวงของ จังหวดั
มิยางิ และยังเปนเมืองที่มีความเจรญิและมีขนาดใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุไดรับ
ฉายาวา เมืองแหงตนไม เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหงท่ัวเมืองที่เต็มไปดวย
ตนไมใหญรมรื่น เซนไดมีสถานท่ีทองเที่ยวท่ีสําคัญหลากหลายท้ังปราสาท วัดวา
อาราม หางสรรพสินคา แหลงชอปปم�ง และรานคารานอาหารตางๆ อีกมากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   



 

 

นําทานเดินทางสู ทาเรือชิโกมา (Marine Gate Shiogama) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาท)ี เพื่อลองเรือเฟอรร่ีเพ่ือชม อาวมตัซึชิมา (Matsushima 
Bay) ท่ีติดอันดบั 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศญี่ปุ�น (Nihon Sankei) 
เปนอาวที่เต็มไปดวยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกันมากกวา 200 เกาะและบนเกาะ
เล็กๆน้ียังมีตนสนญีปุ่�นขึ้นอยูดวยทําใหเกิดภาพที่แปลกตา ใชเวลาลองเรือ
ประมาณ 30 นาที จากน้ัน วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เปนพระอุโบสถ
ขนาดเล็กบนเกาะติดกบัทาเรือมัตสึชิมะ เน่ืองจากตั้งอยูในตําแหนงท่ีโดดเดน ทํา
ใหวัดแหงน้ีกลายเปนสัญลักษณของเมืองมัตสชิึมะ ถูกสรางขึ้นในป 807 เปนที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ซึ่งกอต้ังโดยพระสงฆท่ีกอต้ังวัดซูอิกันจิ โดย
รูปปم�นจะถูกนํามาใหประชาชนไดชมกันทุกๆ 33 ป เดินทางสู วัดซูอิกันจิ 
(Zuiganji Temple) เปนวัดเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคาร
มีการลงรักปดทองและเพนทสีประตูบานเล่ือนไวอยางสวยงาม กอต้ังครั้งแรกในป 
828 เดิมเปนวดันิกายเทนได และไดถูกดัดแปลงใหเปนวัดเซนในชวงสมัยคามาคู
ระ วดัแหงน้ีไดสะทอนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมตัสึชิมะไดเปนอยาง
ดี โดยบริเวณทางเขาหองโถงใหญสองขางทางจะเรียงรายดวยไมสนซีดาร และถํ้า
ตางๆท่ี อดีตเคยเปนสถานที่ทําสมาธิ ปจจุบันเต็มไปดวยรูปปم�นตางๆ ไมไกลกันนัก 
นําทานเขาชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วัดแหงน้ีรูจักคุนเคยกันในช่ือ วดั
แหงกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตกท่ีวากันวาเกาแกที่สุดในญี่ปุ�นเอาไว
ดานในบานประตูขวาของตูประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสรางขึ้นในป 1646 เพื่อไว
ทุกขและบูชาเทพ Mitsumune เทพแหงความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 
ป ทางเขาวัดมีสวนมอสและหินตั้งอยู และดานหลังวัดเปนป�าไมสนซีดารสําหรับน่ัง
ทําสมาธิ บริเวณพ้ืนที่วัดเปนที่ต้ังของหลุมฝงศพ และรูปปم�นของขุนนางดาเตะหนุม
ข่ีมาขาวลอมรอบดวยองครักษผูภักดีที่ปลิดชพีตายตามไป นําทานสู หมูบานเอะสะ
ชิ ฟูจิวาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง) ที่น่ีจะเปนหมูบานโบราณในบรรยากาศประวัติศาสตรสมัยเฮอัน เปน
สถานที่สําหรับถายภาพยนต ละครทีวี มากกวา 200 เรื่องดวยกัน นอกจากจะเดิน
ชมบรรยากาศสไตลยอนยุคแลวน้ัน ภายในยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เชน 
การแตงกายเปนขุนนางสมัยเฮอัน (มีแบบฟรแีละเสียเงินเพ่ิมเติม) การแตงกาย



 

 

แบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝกยิงธนู นอกจากนี้ยังมี
โซนถายภาพแบบ ART 3 มติิ อีกดวย จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก Active Resorts Iwate Hachimantai  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 
วันที่สาม เมืองคะคุโนะดาเตะ – บานซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ – ตลาดปลาฟูรุคาวะ – 

วัดเซอิเรียวจิ – พระใหญแหงอาโอโมริ – พิพิธภัณฑเนบุตะวารัสเซ 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองคะคุโนะดาเตะ (Kakunodate) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.50 ชั่วโมง)ชม บานซามูไรโบราณท่ีคะคุโนะดาเตะ เห็นภาพคฤหาสนซามูไร หรือ
ที่เรียกวา บุเคะยะชิก ิ(Bukeyashiki) และบานเรือนของพอคาซึ่งยังคงไดรับการ
อนุรักษเปนอยางดีแมเวลาจะลวงเลยมาราว 400 ปแลวก็ตาม ทําใหที่น่ีไดรับ
ฉายาวาเปน เกียวโตนอย (The Little Kyoto) ปจจบุันเหลือบานซามูไรท่ีเปดให
เขาชมเพียง 6 หลัง และหากเดินเลนจนรูสึกเมื่อย ก็สามารถน่ังรถลากชมเมืองได
ดวย  



 

 

 เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ เมืองอาโอโมริ 
 เดินทางสู ตลาดปลาฟูรุคาวะ (Furukawa Fish Market หรือ Aomori 

Gyosai Center) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.40 ช่ัวโมง >>วันน้ีทุกทานจะได
รับประทานอาหารเที่ยงชากวาปกต ิเน่ืองจากเดินทางไกล แตระหวางทางรถบัสจะ
หยุดพัก ณ จกุพักรถ ลูกคาสามารถซื้ออาหารรับประทานรองทองกอนได) ตลาด
ปลาฟูรุคาวะ เปนตลาดปลาที่ต้ังอยูใจกลางเมืองอาโอโมริ ทานจะไดลิ้มรสกบั
อาหารทะเลสดๆ จากทองถิ่น ผัดสดผักดองชนิดตางๆ HILIGHT!!! ของตลาดปลา
แหงน้ี คือ ใหนักทองเที่ยวไดสรางสรรคขาวดงบริู (donburi ขาวราดหนาตางๆ) 
ดวยตนเอง เรียกวา นกเคะดน (Nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจํา
ทองถิ่น ท่ีขายอยูภายในตลาดเปนประจําทุกวนัที่ตลาดเปด 

 
 วิธีการทํา ขาวนกเคะดน (Nokkedon) เร่ิมตนดวยการซื้อต๋ัวแบงออกเปนเซต 5 

ราคา 540 เยน กับเซต 10 ราคา 1,080 เยน โดยต๋ัวที่ไดรับคุณสามารถนําไป
แลกเปล่ียนเปนอาหารทะเลตางๆไดทั่วตลาด(ต๋ัว 1 ใบสําหรบัถวยขนาดปกติ และ 
2 ใบสําหรับถวยขนาดใหญ) ไมวาจะเปนปลาดิบ ปู หอย สาหรายทะเล ไขปลา 
และสินคาอ่ืนๆมากมาย (ต๋ัวชนิดน้ีไมสามารถใชนอกตลาดได) เมื่อเลือกสรรจน



 

 

พอใจแลวก็นําไปรับประทานตามโตะท่ีจัดเตรยีมไวให โดยมีเครื่องปรุงรสใหฟรี 
เชน วาซาบิ ซอสถั่วเหลือง และขิง พรอมน้ําเปลาหรือน้ําชาฟรี แตสําหรับซุปรอนมิ
โซะและผักดองจะตองซ้ือดวยต๋ัว 

 (ขอมูลจาก Talon Japan) 
จากน้ันเดินทางสู วัดเซอิเรียวจิ (Seiryu Temple) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) สรางขึ้นเมื่อ ป ค.ศ.1984 วดัแหงน้ีกค็รบองคประกอบทั้งสถาปตยกรรมท่ี
คงความด้ังเดิมของญีปุ่�น ธรรมชาติที่โอบลอม นําทานสักการะ พระใหญแหงอาโอ
โมริ (Showa Daibutsu) องคพระสัมฤทธิ์ท่ีไดชื่อวาใหญท่ีสุดในญี่ปุ�นดวยความ
สูงกวา 21.35 เมตร ซึง่มีขนาดใหญกวา ท่ีนาราและคามาคุระ นําทานเขาชม 
พิพิธภัณฑเนบุตะวารัสเซ (Nebuta Warasse) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) เปนพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงหรือจําลองเกี่ยวกับเทศกาลเนบุตะ หรือเทศกาลแห
โคมไฟแหงจังหวัดอะโอโมร ิซึง่จะจัดกันเปนประจําในชวงตนเดือนสิงหาคมของทุก
ป ภายในจะไดสัมผัสกบัโคมไฟของจริงที่ใชแหในเทศกาลอยางใกลชิด จัดแสดง
วิธีการประดิษฐโคมไฟอันละเอียดออน รวมถงึจําลองบรรยากาศงานแห และการ
แสดงตีกลองอันกึกกอง เสมือนวาไดเขาไปรวมในเทศกาลจริงๆ 

 ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก  Hotel JAL City Aomori หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   



 

 

วันที่ส่ี สัมผัสความเร็ว โดยการน่ังรถไฟชินคันเซ็น (สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟ
ชินฮาโกดาเตะ  โฮคุตะ – โกดังอิฐแดงริมน้ํา – ยานเมืองเกาโมโตมาชิ - กระเชา
ชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟชินอาโอโมริ (Shin Aomori Station) นําทานน่ัง
รถไฟชินคนัเซน รถไฟความเร็วสูงที่จะทําใหทานประหยัดเวลาเดินทาง เพ่ือนําทาน
ไปยัง สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ  โฮคุตะ (Shin Hakodate Hokuto Station) 
เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) แหงเกาะฮอกไกโด  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) เดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที)  เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยูปลายสุดทาง
ตอนใตของเกาะ มช่ืีอเสียงดานทิวทัศนท่ีสวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหาร
ทะเลสดใหม ในอดีตเปนเมืองหน่ึงท่ีมีทาเรือสําหรับเปดการคาระหวางประเทศ
ในชวงหลังจากยคุแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปน
อยางมาก มยีานท่ีอยูอาศัยของชาวตางประเทศ และป�อมสไตลตะวันตก นําทานสู 
ป�อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หรือ
เรียกอีกชื่อหน่ึงวา ป�อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณน้ันเปนพ้ืนที่ขนาดใหญรูปดาว
เน่ืองจากตองการเพิ่มพื้นที่ในการวางปนใหญน่ันเอง ซึ่งจะมองเห็นไดจากมมุสูง 



 

 

ป�อมสรางตามสไตลตะวันตก สรางขึ้นในปสุดทายของสมัยเอโดะเพ่ือป�องกันเมือง
ฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมท่ี ตอมาป�อมแหงน้ีกลายเปนฐานของ
สงครามกลางเมืองระหวางกองทัพผูสําเร็จราชการ และกองกําลังของรัฐบาลเมจิท่ี
จัดตั้งขึ้นใหม ปจจบัุนถกูดัดแปลงใหกลายเปนสวนสาธารณะในชวงป 1910 
(สะพานขามเขาไปในพื้นที่รูปดาวเปด 09:00-19:00 ไมรวมคาขึ้นหอคอยมี
คาใชจายเพ่ิมทานละ 840 เยน)  

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันอิสระใหทานเดินเลน ณ โกดังอิฐแดงริมน้ํา (Red Brick Warehouses 
ไดปรบัปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงท่ีเคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ต้ังอยูริม
แมน้ําของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงท่ี
ใหบรรยากาศเกาๆ นอกจากรานขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เส้ือผาแฟชั่น รานขาย
อุปกรณตกแตงบาน และรานขนมหวานแลว ยังมีรานอาหาร ลานเบียร โบสถ
สําหรับจัดพิธีแตงงาน และบริการลองเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีก
ดวย นําทานสู ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi 
District) เปนทาเรือแรกท่ีเปดใหมกีารคาระหวางประเทศในป 1854 ในชวง
ส้ินสุดยุคญี่ปุ�นแบงแยก ดังน้ันทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จนี และประเทศ
ตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดา
เตะ สงผลใหฮาโกดาเตะไดรับอิทพลตางๆมาจาก ชาวตะวนัตก โดย ปจจุบนัยังคง
มีอาคารสไตลตางประเทศคงเหลืออยู สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของเมืองน้ีไดเปน
อยางดี นําทานน่ัง กระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount 
Hakodate Night View) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี  สูง 334 เมตร 
ต้ังอยูในป�าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันท่ี
ทองฟ�าโปรงท้ังกลางวนัและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนทีง่ดงาม 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก Hotel La'gent Plaza Hakodatehokuto  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  



 

 

 

 
วันทีห่า เมืองฮาโกดาเตะ – สวนหมภีูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร - ศาลเจาฮอกไก

โด – ดิวต้ีฟรี - ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด - ผานชม หอนาฬิกาโบราณ - ชอป
ปم�งถนนทานุกโิคจ ิ

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)  
เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.10 ช่ัวโมง) นําทานเขา
ชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถานที่
เพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทองเท่ียวสามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิด
ผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว 
เปนภาพท่ีนารักนาเอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็สามารถเขาไปยัง
หองสังเกตการณพิเศษ กรงมนุษย ซึ่งจะมองเห็นหมสีีน้ําตาลเดินผานไปมา และได
ยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปง 
และแอปเปم�ล ใหนักทองเที่ยวไดป�อนอาหารหมีอีกดวย  

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 



 

 

นําทานเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง) นําทานชม ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดิมช่ือ ศาลเจา
ซัปโปโร เปลี่ยนเพ่ือใหสมกับความยิ่งใหญของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจาชินโตน้ี
คอยปกปกษรักษา ใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุขถงึแมจะไมไดมี
ประวติัศาสตรอันยาวนาน อิสระชอปปم�ง ดิวต้ีฟร ี(Duty Free) นําทานสู ที่ทําการ
รัฐบาลเกาฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เปนอาคารสี
แดงอิฐ สรางในป 1888 นับเปนอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของญี่ปุ�น
ในสมัยน้ัน ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมท่ีรมร่ืน เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคาร
แหงน้ีเคยเปนท่ีทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบกุเบิกเกาะฮอกไกโด ปจจบุันเปดให
ประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ ผานชม หอ
นาฬิกาโบราณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรางขึ้นจาก
ไม ออกแบบและบริจาคใหโดยรัฐบาลสหรัฐ ในป 1878 สิบปหลังจากที่มีการสราง
เมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกตดิตั้งในป 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. 
เมือง Boston จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจ ิ(Tanukikoji) เปนยานการคา
เกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ท้ังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปน
แหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตร ีวิดีโอ โรงภาพยนตรแลว 
ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็น
เตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ียังมีการ
ตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษเมนู ชาบู บุฟเฟต+ขาป ู 
ท่ีพัก  Sapporo Tokyu REI Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน    
 

วนัที่หก สนามบินชิโตเสะ  – สนามบินสุวรรณภูม ิ
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินชิโตะเสะ เมืองฮอกไกโด 
10:30 น.     เหินฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG671 



 

 

15:30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
โปรแกรมน้ีไมรบัจอยแลนด 

 



 

 

ฤดูหนาวในญีปุ่�นมีขอควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเรว็ สี่โมงเย็นกม็ืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่น
ตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ  
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราคาบรกิารรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 



 

 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 2,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นต่ํา 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ัง ใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 



 

 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบรษิัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย
มาทาง E-Mail 

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนั ไดเงินคืนทั้งหมด 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคนื 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบิน หรือกรุปที่มีการ
การันตคีามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมกีารคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคา
ต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบไุว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณี



 

 

ใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมือ่ทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว 
REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพัก
แบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกนั 

 กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
ขอมลูเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเคร่ืองบิน คือ 20 
กิโลกรมั (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 
7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกนิ 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร 
(9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  



 

 

 กรณีท่ีตองมบีินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

 
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบรกิารทาง
ประเทศท่ีทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบรกิารอยูเปนปกต ิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกบัทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 



 

 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 

 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ่าจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีท่ีมีผูรวม
คณะไมถงึ 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปท่ีเขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ิน
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมี
หอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 
หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมคัคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 
4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง

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

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............

ทาน) 

จํานวนหองพักท่ีใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 
ลําดั
บ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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

9    
10    


