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HOKKAIDO SKI FREEDAY 5D3N 

ซุปตาร ์หมิะนา่รกัอะ่ ^o^ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - กมุภาพนัธ ์2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
ฮอกไกโด ฟรเีดย ์เพลดิเพลนิใจ อสิระหนึง่วนัเต็ม 

Unseen Hokkaido พระพธุรูปองคใ์หญ ่ณ เนนิพระพทุธเจา้ 

เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิพรอ้มชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

สมัผสัหมิะสขีาวนุม่ ณ ลานสกโีคคไุซ ซปัโปโร 

บรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 
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ชอ้ปป้ิงจใุจทานกุโิคจแิละมติซุยเอา้เลท 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าป ูFree!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภูม ิ  

04-08 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

08-12 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

09-13 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

10-14 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

12-16 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

15-19 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

17-21 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

19-23 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

22-26 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

23-27 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

26-30 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

01-05 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

02-06 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

03-07 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

04-08 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

05-09 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

06-10 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

07-11 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

08-12 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

09-13 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

10-14 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

11-15 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  
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12-16 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

13-17 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

14-18 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

16-20 กมุภาพนัธ ์2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

19-23 กมุภาพนัธ ์2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

21-25 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

22-26 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

23-27 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

24-28 กมุภาพนัธ ์2563 23,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

23.00 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

***หมายเหต ุต ัง้แตว่นัเดนิทางที ่27 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป ไฟลท์เปลีย่นตามฤดกูาล  

>>ขาไป XJ620 DMK CTS 02:10-10:40  

>>ขากลบั XJ621 CTS DMK 11:55-18:00  

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเสะ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมภีูเขาไฟโชวะ – โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิก

กดุาน ิ–ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

02.10 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร เรยีบรอ้ย

แลว้ เดนิทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั น าท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-

Shinzan Bear Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มีสนี ้าตาล 

นักทอ่งเทีย่วสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยทีไ่ม่ดุ

รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิ

กว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนษุย ์ซ ึง่จะมองเห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา 

และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ให ้

นักทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย  

เทีย่งธธธ็ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 



XJ144 CTS-CTS UPDATE FLIGHT DETAILS 

 

เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นทะเลสาบขนาด

ใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกลก้ับ

ทะเลสาบชโิกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพเิศษตรงทีน่ ้าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดหูนาว 

ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดนิเล่น ป่ันจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ (มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ ผูใ้หญ่ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะ

เล็กๆอยู่ตรงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดหูนาว) 

จากนั้นน าท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดานิ (Jigokudani หรอื Hell Valley) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นหุบเขาทีง่ดงาม มนี ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตกุ ามะถนัซึง่เป็น

แหลง่ตน้น ้าของย่านบอ่น ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไตข่ ึน้เนนิไปเรือ่ยๆ

ประมาณ 20-30 นาทีจะพบกับ บ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน อุณหภูม ิ50 

องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมทิีร่อ้นกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกดว้ย 

น ้าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถ

เพลดิเพลนิไปกับการแช่เทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ที่งดงาม เดนิทางกลับสู่เมอืงซปัโปโร  (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่     อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เกา่แก่ของเมืองซัปโปโร โดยมี

พื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน 

เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่

วยัรุ่นดว้ย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน 

นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 

 

วนัทีส่าม เนนิพระพุทธเจา้ - มติชุยเอาเลต้ท ์– รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร ี- ลานสกโีคคุไซ ซปัโป
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โร - โอตาร ุ- คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลั

โหล คติตี ้- เมอืงซปัโปโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนัน้เดนิทางสู ่เนนิพระพุทธเจา้ (Hill Of Buddha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ตัง้อยู่

ทางเหนือของซัปโปโร เป็นผลงานชิน้เอกอีกช ิน้หนึ่งของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) 

สถาปนกิชาวญี่ปุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร ์โดยมีลักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมี

ความสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตัน พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมคี่อยๆลาดลง อีกทัง้รายลอ้ม

ดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม สามารถชมในววิทวิทศันท์ีแ่ตกตา่งกันทกุๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นชว่งฤดใูบไมผ้ลทิี่

จะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจีแลดูร่มรื่นร่มเย็น ช่วงฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอร ์

และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะที่ขาวโพลน อสิระใหท้่านชืน่ชม

ความงามของสถานที่แห่งนี้และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที่ต่างจากเดมิ !!!ไฮไลท ์Unseen 

Hokkaido ทีเ่มือ่เดนิไปจนถงึจุดทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปทีอ่ยู่บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มอง

ยอ้นขึน้ไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยู่รอบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า  

จากนัน้สู ่มติชุยเอาเลต้ท ์(Mitsui Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีม่ีพื้นทีข่นาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิคา้แบรนดต์่างๆ จ าหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก 

กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมีจ าหน่ายสนิคา้สภาพดี อาท ิกระเป๋า นาฬกิา 

รองเทา้ และขา้วของเครือ่งใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื่องจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ที่

ผลติและจ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่ น น าท่านสู่ ดวิตีฟ้ร ีอสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ 

เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ลานสกโีคคุไซ ซปัโปโร (Kokusai 

Ski Sapporo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ลานสกทีีม่ีชือ่เสยีงอกีแห่งหนึง่ ตัง้อยู่ไม่ไกล

จากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกมีกีจิกรรมตา่งๆ มากมาย อาท ิสก ีสโนวบอรด์ รา้นอาหาร โรงเรยีน

ส าหรับสอนเล่นสก ีใหท้่านไดเ้ลน่สกแีละสมัผัสหมิะขาวโพลน โดยหมิะทีฮ่อกไกโดนัน้ไดช้ือ่ว่าเป็น

หมิะที่มีความปุยและนุ่มมากแตกต่างจากที่อื่นๆ อสิระตามอัธยาศัย (ราคาไมร่วมค่าเช่าชุดและ

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

น าท่านสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมือง

ตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกีและกฬีาฤดูหนาวที่มีชือ่เสยีง (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาที) น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรอื โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหาร

เรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้

จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใช ้

และมีการถมคลองครึง่หนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มี

การสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ  2 เมตรน าท่านเดินชม 

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี(Music Box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์

หนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม 

และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์เมือง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaishi 

Glass) ตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนั้น

จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็น

ของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมือง 

โดยก่อตัง้ข ึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานทีม่ีชือ่เสยีงมากทีสุ่ด

ของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวดว้ย เด ินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮลัโหล คติตี้ (Hello Kitty Café) เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี   

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาป ู(3)  
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ทีพ่กั   SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

หมายเหต!ุ!! ในวันที่ปล่อยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะพาท่านเดนิทางไปเทีย่ว ณ สถานทีน่ ัน้ๆ โดยอาจจะ

เดนิทางโดยรถไฟ รถใต้ดนิ หรอืรถบสั โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า

เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตวัทา่นเอง **ไมม่รีถบสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดน์ าทา่นเยีย่มชมภายในตวัเมอืง 

ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมืองซปัโปโร ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วได ้

ใน 1 วัน  

  - ตกึรฐับาลเกา่  - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  - หอนาฬกิา     - ชอ้ปป้ิง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารยุามะ 

  - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จดุชมววิบนเขาโอครุะ 

  - สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนมุะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร ์  - ตรอกราเมน     - ภเูขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 



XJ144 CTS-CTS UPDATE FLIGHT DETAILS 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ 

11.55 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ621 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

18.00 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 8,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื่อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง
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ไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

 
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

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

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ

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

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีสั่มภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

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

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
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14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

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

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

 

 


