
 

 

รหสัทวัร TTN1903441 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ คามาครุะ 6วัน4คืน [XJ] 
เยือน หมูบานมคัคะริ หมูบานชนบทที่สรางบานหิมะไวหลบหนาว 
ไฮไลท!! รับประทานอาหารภายในบานหิมะ 
สัมผัส Powder Snow ณ ลานสกคิีโรโระ  
น่ังกระเชาชมววิยามค่ําคืน เมืองฮาโกดาเตะ  
ชมป�อมดาว โกเรียวคาคุ และ โกดังอิฐแดงริมน้ํา 
ชอปปم�งตลาดเชา ฮาโกดาเตะ เดินรับลม ยานเมืองเกาโมโตมาชิ 
เยือนหุบเขานรกจิโกกดุานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ 
เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมืองโอตารุ  
ชอปปم�งยานเต็มอ่ิม ณ ทานุกิโคจ ิและ ซูซูกิโนะ 
 

 
 



 

 

โดยสายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 
เดินทางกับคนรูจริงเรื่องฮอกไกโด 

พิเศษ!!! บฟุเฟ�ตขาป ูFree!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  

25-30 ธันวาคม 2562 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
25-30 ธันวาคม 2562 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
01-06 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
01-06 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
08-13 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C  
08-13 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C  
15-20 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
15-20 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
22-27 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -10°C – (-2)°C  
22-27 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -10°C – (-2)°C  
12-17 กุมภาพันธ 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
12-17 กุมภาพันธ 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
19-24 กุมภาพันธ 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
19-24 กุมภาพันธ 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C  
26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C  

11-16 มีนาคม 2563 BUS1 29,888.- 9,900.- -5°C -0°C  
11-16 มีนาคม 2563 BUS2 29,888.- 9,900.- -5°C -0°C  

 
+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพเิศษ / Infant เด็กอายต่ํุากวา 2 ป ราคา 8,900.-** 
 ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
 



 

 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น - 
เมืองซัปโปโร – ชอป  ปم�งซูซูกิโนะ 
05.30 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.35 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น เที่ยวบินที่ XJ622  
(บริการอาหารรอน พรอมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 

17.05 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน
ศุลกากรเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานสู ยานซูซูกิโนะ (Susukino) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ยานกินด่ืม เที่ยวกลางคืนที่ใหญที่สุดของภาคเหนือใน
ประเทศญี่ปุ�น และถือเปนยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกดวย 
โดยอยูถัดลงมาทางใตจากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูรอบๆ สถานีรถไฟ
ใตดิน Susukino ในเวลาค่ําคืนบรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตึกตางๆในยานน้ีจะเปด
ไฟประชันกัน สีสันละลานตาดึงดูดลูกคากันเต็มที่ รอบๆบริเวณน้ีมีรานอาหาร 
ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนตคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบ
อบนวด รวมกันมากกวา 4,000 ราน ต้ังอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูใน
ตึกตองขึ้นลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกคาเสนอเมนูและบริการของราน
ตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ 



 

 

ที่พัก  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 
วันที่สอง เมืองโอตารุ – คลองโอโตรุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิชิ - 

รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ลานสกีคิโรโระ รีสอรท 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
 นําทานสู เมืองโอตารุ (Otaru) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โอตารุเปน
เมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองต้ังอยูบนที่ลาดต่ําของภูเขา
เท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุน
งะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกา



 

 

บริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสน
โรแมนติก คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช
สําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมี
การถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานที่
ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 
เมตรนําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี (Music Box) พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีใน
ญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมคีวามเกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานทีส่ําคญัทาง
ประวัติศาสตรเมอืง ชม โรงเป�าแกวคิตาอิชิ (Kitaishi Glass) ต้ังอยูในเมืองโอ
ตารุ เมืองที่มีช่ือเสียงทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค
ของการเป�าแกวเพื่อใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพื่อใช
เปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีช่ือเสียงและ
เกาแกที่สุดของเมือง โดยกอต้ังขึ้นต้ังแตป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวที่มีอยู
มากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกวและลูก
บอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมสีอนวธิีการเป�าแกวใหกบันักทองเที่ยวดวย เดินทาง
สู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ (Kitty Café) เพลิดเพลนิกับบรรยากาศนารักๆ ของ
ตัวการตูนแมวช่ือดัง คิตต้ี ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย นํา
ทานชอปปم�ง ณ รานสินคามือสอง ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาทิ 
กระเป�า นาฬิกา รองเทา และขาวของเคร่ืองใชตางๆ ภายในบาน เคร่ืองจามชาม 
ชุดกาแฟ ซึง่สวนใหญ เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญี่ปุ�น  

เที่ยง     อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ลานสกีคิโรโระ (Kiroro Ski Resort) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที) ลานสกียอดนิยม ที่ขึ้นช่ือเร่ืองความหนานุมของหิมะ 
จนถูกขนานนามวา Powder Snow ทานสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมบน
ลานสกี ทั้ง Snow Mobile และคอรสสกีใหเลือกถึง 21 คอรส เหมาะสําหรับนัก
สกีมืออาชีพและมือสมัครเลน นอกจากน้ียังมีโรงเรียนสอนสกี - สโนวบอรดสกี
สําหรับเด็กที่มีอายุต้ังแต 3 ปขึ้นไป มีกิจกรรมในรมและรานอาหารที่สามารถ
รองรับกลุมนักทองเที่ยวอยางหลากหลาย อิสระใหทานเพลิดเพลินตามอัธยาศัย 



 

 

จนกระทั้งไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูเมืองซัปโปโร (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 
วันที่สาม หุบเขานรกจิโกกุดานิ - อุทยานแหงชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป�อมโก

เรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ํา – น่ังกระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดา
เตะ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 



 

 

 นําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เปนหุบเขาที่งดงาม น้ํารอนในลําธารของหุบเขา
แหงน้ีมีแรธาตุกํามะถันซึ่งเปนแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึน่ันเอง 
เสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบ
กับบอโอยุนุมะ (Oyunuma) เปนบอน้ํารอนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส ถัดไปเร่ือยๆก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิที่รอนกวา และยังมีบอ
โคลนอีกดวย น้ําที่ไหลออกจากบอโอยุนุมะ เปนลําธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา 
(Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแชเทาพรอมชมทิวทัศนที่
งดงาม จากน้ันเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National 
Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เปนสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่
งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ต้ังตระหงานอยู พื้นที่ที่
นาสนใจที่สุดของอุทยานแหงน้ีคือ ระหวางทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ 
นักทองเทีย่วสามารถเดินสํารวจพื้นที่ไดทั้งหมด ซึ่งจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทร
และเกาะแกงตางๆที่เช่ือมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที 
หรืออาจจะเชาจักรยาน (มีคาใชจายเพ่ิมเติม 500 เยน/ช่ัวโมง 1,000 เยน/
วัน) สําหรับปم�นไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
 เดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 

เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยูปลายสุดทางตอนใต
ของเกาะ มีช่ือเสียงดานทิวทัศนที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเล
สดใหม ในอดีตเปนเมืองหน่ึงที่มีทาเรือสําหรับเปดการคาระหวางประเทศในชวง



 

 

หลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยาง
มาก มียานที่อยูอาศัยของชาวตางประเทศ และป�อมสไตลตะวันตก นําทานสู ป�อม
โกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา ป�อมดาว 5 แฉก 
เพราะบริเวณน้ันเปนพื้นที่ขนาดใหญรูปดาวเน่ืองจากตองการเพิ่มพื้นที่ในการวาง
ปนใหญน่ันเอง ซึ่งจะมองเห็นไดจากมุมสูง ป�อมสรางตามสไตลตะวันตก สรางขึ้น
ในปสุดทายของสมัยเอโดะเพื่อป�องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดิ
นิยมที่ ตอมาป�อมแหงน้ีกลายเปนฐานของสงครามกลางเมืองระหวางกองทัพ
ผูสําเร็จราชการ และกองกําลังของรัฐบาลเมจิที่จัดต้ังขึ้นใหม ปจจุบันถูกดัดแปลง
ใหกลายเปนสวนสาธารณะในชวงป 1910 (สะพานขามเขาไปในพื้นที่รูปดาว
เปด 9:00-19:00 ไมรวมคาขึ้นหอคอยมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 840 เยน) 
จ าก น้ั น อิ ส ร ะ ให ท า น เดิ น เล น  ณ  โก ดั ง อิ ฐ แ ด งริ ม น้ํ า  (Red Brick 
Warehouses) (ใช เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที )  ไดป รับปรุงมาจาก
คลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยูริมแมน้ําของอาวฮาโก
ดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกาๆ 
นอกจากรานขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผาแฟช่ัน รานขายอุปกรณตกแตงบาน 
และรานขนมหวานแลว ยังมีรานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจัดพิธีแตงงาน 
และบริการลองเรือเพื่อชมวิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย หลังอาหารนํา
ทานน่ัง กระเชาชมวิวกลางคืน ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 นาที) สูง 334 เมตร ต้ังอยูในป�าทางตอนใตของ
ปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทองฟ�าโปรงทั้งกลางวันและ
กลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงาม 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  



 

 

ที่พัก  SMILE HOTEL HAKODATE หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่สี่ ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ยานเมืองเกาโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม 

รวมกระเชา) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ – บานหิมะ ณ หมูบานมัคคะ
ริ - เมืองซัปโปโร 

 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 10 นาที) มีพื้นที่ประมาณ 4 ชวงตึก เปดเปดเปนประจําทุกวัน 
ต้ังแตตอนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปูคานิ ไข
ปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทั้งผลไมตางๆ บริเวณใกลเคียงมี
รานอาหารหลายราน เมนูที่นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอม
หอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน) นําทานสู ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ (ใชเวลา



 

 

เดินทางประมาณ 10 นาที )หรือ  ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi 
District) เปนทาเรือแรกที่เปดใหมีการคาระหวางประเทศในป 1854 ในชวง
สิ้นสุดยุคญี่ปุ�นแบงแยก ดังน้ันทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศ
ตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดา
เตะ สงผลใหฮาโกดาเตะไดรับอิทพลตางๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปจจุบันยังคง
มีอาคารสไตลตางประเทศคงเหลืออยู สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของเมืองน้ีไดเปน
อยางดี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5) 
 เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นําทานเขาชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน 

(Showa-Shinzan Bear Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.40 ช่ัวโมง) เปน
สถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลได
อยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจาก
นักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็
สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ กรงมนุษย ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดิน
ผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียัง
ยังขายขนมปง และแอปเปم�ล ใหนักทองเที่ยวไดป�อนอาหารหมีอีกดวย  
เดินทางสู ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
เปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิด
จากปากปลองภเูขาไฟ ต้ังอยูใกลกับทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบ
แหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนารอน อากาศก็เย็น
สบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ปم�นจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศน (มีคาใชจาย
เพ่ิมเติมทานละ ผูใหญ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน) 
จากน้ันนําทาน หมูบานมัคคะริ (Makkari) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
ต้ังอยูทางตอนใตของภูเขา Yotei เมืองนิเซโกะ เปนหมูบานในชนบท เนน
การเกษตรเปนอุตสาหกรรมหลัก พืชผลหลักคือมันฝร่ัง, หัวไชเทา,แครอทและราก
ลิลลี ่ในชวงฤดูหนาวเน่ืองจากอากาศหนาวเย็น ชาวบานนิยมทํากระทอมหมิะ หรือ
ภาษาญี่ปุ�นเรียกวา คามาคุระ (Kamakura) ไฮไลท!!! ใหทานไดหลบอากาศ
หนาว ทํารางกายใหอบอุนภายในกระทอมหิมะ พรอมกับรับประทานอาหารเย็น  



 

 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ บานหิมะ (6)  
ที่พัก  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 

 
วันที่หา ศาลเจาฮอกไกโด - ชอปปم�งดิวตี้ฟรี - ชอปปم�งทานุกิโคจิ - สนามบินชิโตเสะ 

เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
นําทานชม ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดิมช่ือ ศาลเจาซัปโป
โร เปล่ียนเพื่อใหสมกับความยิ่งใหญของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจาชินโตน้ีคอย
ปกปกษ รักษา ใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึ งแม จะไม ไดมี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน อิสระชอปปم�ง ดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี 
ทั้ง เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนู ชาบู บุฟเฟต+ขาป ู 



 

 

จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เปนยานการคาเกาแกของ
เมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวม
รานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมี
รานอาหารมากมาย ทั้งยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกม
เซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ี
ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น 
18.20 น.    เหริฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ XJ623 

(บริการอาหารรอน พรอมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 
 
วันที่หก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
00.15 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 

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

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเครื่องบิน   หักคาตัว๋ออก 7,000 บาท 
 
ฤดูหนาวในญี่ปุ�นมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่น
ตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบนิแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ทั้งน้ีหากสายการบนิไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบรษัิทจะรับผิดชอบเฉพาะ
สายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบนิเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร และรบกวน
แจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซือ้ตัว๋ภายในประเทศ  เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 



 

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ์  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษณี ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดนิทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  

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

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางอเีมล  
  สงรายชื่อสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทาง



 

 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง 

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30 วัน กอนการเดินทาง เก็บคามัดจําทั้งหมด 
3. กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่ น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว (กรณี
ต๋ัว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

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



 

 

  กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

  สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียก
คาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

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

  กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพิ่ม) 

  ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผูโดยสารควรรบัทราบ  กอนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการ

บิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทาง
ประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 



 

 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

  กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  



 

 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดนิทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มี
ผูรวมคณะไมถึง 34 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงค
ของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

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

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

 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชท้ังหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

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

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

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


