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วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

 
วนัที ่1 

 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิเคา้นเตอร ์D 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ่) 
TG 670  23:45 – 08:30+1   

 

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

 
วนัที ่2 

 

ชโิทเซ่ – โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกุดาน ิ– ฮาโกดาเตะ 

โกดงัอฐิแดง – ข ึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ ชมไนทว์วิ 1 ใน 3  
 

 
-- / กลางวนั / ค า่ 

 

HAKODATE 
IMAGINE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่3 

 

ตลาดเชา้ – ยา่นโมโตมาจ ิ– ป้อมโกะเรยีว – โชวะชนิซงั  
ศนูยอ์นุรกัษห์ม ี– โรปเวยข์ ึน้ยอดเขาอุสุ – ทะเลสาบโทยะ 
 

 
เชา้ / กลางวนั / ค า่ 

 

TOYA HANABI 
HOTEL (Onsen) 
หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 

 

มติซุย เอา้ทเ์ลท – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑม์วิสคิบลอ๊ค 

สนุกสนานหมิะลานสกบีนัเค – ซปัโปโร 
 

 

เชา้ / กลางวนั / ค า่  

Buffet Nanda 

 

 TOKYU REI  

SAPPORO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่5 

 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – เนนิพระพุทธเจา้  
ชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ ิ– ยา่นกนิดืม่ซูซูกโินะ 
 

 
เชา้ / -- / -- 

 

TOKYU REI  
SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่6 

 

ซปัโปโร (ชโิทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ  
TG 671  10:30 – 15:30 
 

 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

 
 

 
 
 
 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

มกราคม – เมษายน 2562 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ    

2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

 

เด็กทารก 
(อายไุมเ่กนิ2 ปี) 

16 – 21 มกราคม 2562 45,900 45,900 12,900 12,500 

23 – 28 มกราคม 2562 45,900 45,900 12,900 12,500 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2562 47,900 47,900 12,900 12,500 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 45,900 45,900 12,900 12,500 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 45,900 45,900 12,900 12,500 

28 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2562 45,900 45,900 12,900 12,500 

02 – 07 มนีาคม 2562 45,900 45,900 12,900 12,500 

07 – 12 มนีาคม 2562 45,900 45,900 12,900 12,500 

14 – 19 มนีาคม 2562 45,900 45,900 12,900 12,500 

20 – 25 มนีาคม 2562 45,900 45,900 12,900 12,500 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 47,900 47,900 12,900 12,500 

03 – 08 เมษายน 2562 47,900 47,900 12,900 12,500 

04 – 09 เมษายน 2562 49,900 49,900 12,900 12,500 

14 – 19 เมษายน 2562 49,900 49,900 12,900 12,500 
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17 – 22 เมษายน 2562 47,900 47,900 12,900 12,500 

 
 

(1) วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

 

(2) วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็สึ – หบุเขานรก – เม้าทฮ์าโกดาเตะ 
    

 08.30 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่นเรว็กวา่ไทย 2 ช.ม.)   
  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
  นําคณะเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและ

น้ําแรท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด ซึง่มน้ํีารอ้นทีแ่ตกต่าง
กนั 11 ชนดิ นบัเป็นน้ํารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดของ
ญีปุ่่น ภายในเมอืงแหง่นี้เตม็ไปดว้ยทีพ่กัสไตลเ์รยีวกงัมากมาย  

 
 

  แลว้นําทา่นชม เมอืงโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและน้ําแร่ที่
มชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโด ซึง่มน้ํีารอ้นทีแ่ตกต่างกนั 11 
ชนิด นับเป็นน้ํารอ้นทีด่ ีและมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดของญี่ปุ่น 
ภายในเมอืงแห่งนี้เต็มไปด้วยทีพ่กัสไตล์ญีปุ่่นเรยีวกงัมากมาย 
แลว้นําชม จิโกกดุานิ  หรอื หบุเขานรก  ซึง่เกดิจากภูเขาไฟที่
ยังไม่ดับถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันและกลิน่ของกัมมะถัน   
ชมบ่อน้ําพรุอ้นและบ่อโคลนเดอืดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงทีใ่หญ่

เป็นอนัดบั 3 ของภูมภิาคฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสุดทางตอนใต้
ของเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทศัน์ทีส่วยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ 
และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึ่งทีม่ที่าเรอืสําหรบั
เปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่งหลงัจากยุคแยกประเทศ เมอืง
ฮาโกดาเตะไดร้บัอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มยี่านที่
อยู่อาศยัของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก   
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 เยน็ นํ า ท่ า น ช ม  โ ก ดั ง อิ ฐ แ ด ง ริ มน ้ า  (Red Brick 
Warehouses) ได้ปรบัปรุงมาจากคลงัสนิค้าอิฐสแีดงทีเ่คยใช้
คา้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยู่รมิแมน้ํ่าของอ่าว  ฮาโกดาเตะ 
ศูนย์รวมแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้
บรรยากาศเกา่ ๆ นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีท่นัสมยั เสื้อผา้
แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยงั
มรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถ์สาํหรบัจดัพธิแีต่งงาน และบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทศัน์ของอ่าวฮาโกดา
เตะอกีดว้ย   

  แล้วนําท่านเดินทางโดยรถบัสไปยัง ยอดเขาฮาโกดาเตะ 
(Mount Hakodate) มคีวามสูง 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอน
ใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวนัที่
ท้องฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิว
ทวิทศัน์ทีง่ดงาม นับเป็นจุดชมววิตดิอนัดนั 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ ี
ทีสุ่ดของญีปุ่่น ร่วมกบัภูเขาอินาซะ (Mt. Inasa) ทีน่างาซาก ิ
(Nagasaki) และภูเขารอคโค (Mt.Rokko) ทีโ่กเบ (Kobe) บนยอดเขามรีา้นกาแฟ รา้นของทีร่ะลกึดว้ย  

 คํ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม HAKODATE IMAGINE หรือเทียบเท่า  
 

(3) วนัท่ีสามของการเดินทาง ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้า – ป้อมดาวห้าแฉก – ทะเลสาบโทยะ 
 

 เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เช้าวันนี้ นําท่านไปยัง  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate 

Morning Market) มพีื้นทีป่ระมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิดเป็น
ประจําทุกวัน ตัง้แต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจํา
หนายอาหารทะเลสด เชน่ ปอูลาสกา้ ไขป่ลาแซลม่อน และหอย
เม่นทะเล พร้อ   มทัง้ผลไม้ตามฤดูกาล บริเวณใกล้เคียงมี
รา้นอาหารหลายร้าน เมนูทีน่ิยมทีสุ่ดคอื Uni-Ikura Domburi 
(ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเล และไขป่ลาแซลมอ่น) 

 
 

  แล้วนําท่านชม ป้อมโกะเรียวกาคุ (Fort Goryokaku)            
หรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” เพราะบรเิวณนัน้
เป็นพื้นทีข่นาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิม่พื้นทีใ่นการ
วางปืนใหญ่นัน่เอง ซึง่จะมองเหน็ได้จากมุมสูง ป้อมสรา้งตาม
สไตล์ตะวนัตก สรา้งขึ้นในปีสุดทา้ยของสมยัเอโดะเพือ่ป้องกนั
เมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกิดจาก

https://www.talonjapan.com/mount-inasa-yama/
https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/nagasaki/
https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/nagasaki/
https://www.talonjapan.com/mount-rokko/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/hyogo/kobe/
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มหาอํานาจตะวนัตก ไปกีปี่ต่อมาป้อมแหง่นี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทพัผูส้ําเรจ็
ราชการ และกองกาํลงัของรฐับาลเมจทิีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่  หลงัจากป้อมแหง่นี้ไมไ่ดใ้ชง้านแลว้ จงึถูกดดัแปลง
ใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 ปลูกต้นซากุระกว่า 100 ต้น ตามบรเิวณแนวคูน้ําโดยรอบ
 (ไมร่วมค่าเข้าชมภายในอาคารอดีตทีท่ าการรฐั และค่าข้ึนชมวิวบนหอคอย) 

  แลว้นําท่านเดนิชมเมอืงที ่ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi District) แต่ก่อนบรเิวณท่าเรอืเมอืง  
ฮาโกดาเตะ เป็นท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศใน
ปี ค.ศ.1854 ในช่วงสิ้นสุดยุคญีปุ่่นแบ่งแยก ดงันัน้ทําใหม้ผีูค้า้
จํานวนมากจากรสัเซยี จนี และชาตติะวนัตก ได้ย้ายถิน่ฐานมา
อาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะแห่งนี้ ซึง่ปจัจุบันยังคงมีอาคาร
สไตลต์ะวนัตก สิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ  

   1.  ห้องโถงอนุสรณ์สไตลจี์น (Chinese Memorial Hall) 
  2.  ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall)  
  3.  โบสถร์สัเซียออโธดอ็กซ์ (Rusian Orthodox Church)  
  4.  สถานกงสุลองักฤษเก่า (Old British Consulate) 
  5.  วดัฮิงาชิฮอนงนัจิ สาขาเมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji) 
  6.  โบสถอิ์ปิสโคปัล (Episcopal Church) 
  7.  โบสถโ์มโตมาจิโรมนัคาธอลิค (Motomachi Roman Catholic Church) 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย  นําทา่นชม ภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขา

ไฟทีเ่กดิขึ้นใหม่ มอีายุน้อยทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่น เกดิขึ้นโดย
การเกดิแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้น ท่ีราบทุ่งข้าวสาลี มี
ความชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดิ
โชวะ ปจัจุบนัยงัคงมคีวนักํามะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ 
ภูเขาไฟแหง่นี้ตัง้อยู่ใกลก้บัภูเขาไฟอุสุ 

  จากนัน้นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชม
ทวิทศัน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิวด้านบน ท่านสามารถ
มอ ง เห็นทัศนี ยภาพอัน งด งามข อ ง  ทะ เลสาบโทยะ  
(Lake Toya) และภเูขาโชวะชินซนั(Showa Shinzan) และ
จุดชมววิอกีแห่งหนึ่งก็จะเห็นววิของมหาสมุทรและหลุมขนาด
ใหญ่ทีเ่กดิจากการปะทขุองภูเขาไฟอุสใุนปี 1977 ซึง่ระเบดิปะทุ
ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปจัจุบนั ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เป็นภูเขาไฟ
ทีย่งัไม่ดบัสนิท มคีวามสูง 733 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทุขึ้น 4 ครัง้ 
คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ทําใหเ้ถ้าถ่านจํานวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกล
ทาํลายอาคารต่าง ๆ ในพืน้ทีบ่างสวนของเมอืงโทยะโกะออนเซน  
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  แลว้นําท่านชม ศูนย์อนุรกัษ์หมีสีน ้ าตาล (Bear Park) เป็น
สถานทีเ่พาะพนัธุ์หมสีน้ํีาตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูก
หมสีน้ํีาตาลได้อย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวยัที่
ไมดุ่รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนกัทอ่งเทีย่วเป็นภาพทีน่่ารกั
น่าเอ็นดูเลยทเีดียว นอกจากนี้ยังขายขนมปงัและแอปเป้ิลให้
นกัทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย   

 เยน็ นําทา่นเดนิทางไปยงั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแหง่ชาตชิโิกทสุ เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจาก
แอ่งปากปลอ่งภูเขาไฟทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบัสามของญีปุ่่น  และ
ผลจากการระเบดิของภูเขาไฟทําใหม้ลีาวาทบัถมจนปิดกัน้ทาง
น้ําไหลไม่ให้ออกจากทะเลสาบได้ ด้านหลังมีภูเขาอุสุและ
ภูเขาโชวะชนิซงั สว่นดา้นหน้ามภีูเขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทศัน์
ทีส่วยงามอย่างยิง่ จนได้ชือ่ว่าเป็นววิทีง่ดงามทีสุ่ดอันดับสาม
ของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

  น าท่านพกัค้างคืน ณ ท่ีพกับริเวณทะเลสาบ  โรงแรม TOYA HANABI  หรือเทียบเท่า  
 คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั    
   หลงัอาหารค า่อิสระให้ท่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
 

(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเคร่ืองแก้ว 
   สนุกสนามกบัหิมะลานสกีบนัเค (โรงงานชอคโกแลต) – ซปัโปโร  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เช้านี้นําท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงค้าขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยงัเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกบัการทําเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม และมสีไตล์รูปทรง
อันเป็นเอกลกัษณ์  แล้วนําท่านชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์
ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็น
หลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 
1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขน
ถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มาเกบ็ไว้
ภายในโกดงั แต่ภายหลงัได้เลกิใช้และถมคลองครึง่หนึ่งทําเป็น
ถนนหลวงสาย 17 ส่วนทีเ่หลอืไว้ครึง่หนึ่งก็ได้ทําการปรบัปรุงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยังปรบัปรุง
ทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ  

  อิสระให้ท่านเดินเล่นชม เมืองโอตารุตามอัธยาศัย ชม 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว  ที่รวบรวมกล่อง
ดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่าน
สามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืต่างๆ อาทิ
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เชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกบัรา้นขายกล่องดนตร ี ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเลก็ไป
จนถงึขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ได้ด้วยตวัของท่านเอง  รา้นขายเครือ่งแก้ว ทีม่ ี
ตัง้แต่กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่าง ๆ โดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึง่มขีนม
แบบอบจากเตาสดใหม ่ใหอ้รอ่ยจนลมือว้นกนัเลย และ ร้าน LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ถอืเป็นขนม
ของฝากขึน้ชือ่ของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว   

 
 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 บ่าย นําท่านเดินทางไปยัง ลานสกีบนัเค (SAPPORO BANKEI 

SKI AREA) ลานสกทีีม่คีวามสงูถงึ 482 เมตร มลีูส่กทีัง้หมด 14 
ลู่สกี ประกอบไปด้วย คอร์สสําหรบัมือใหม่และครอบครัว 6 
คอร์ส เนินลู่สกชีนัปานกลาง 4 คอร์ส และเนินลู่สกแีบบยาก 
สาํหรบัผูท้ ีช่าํนาญแลว้อกี 4 คอร์ส  และม ีSNOW KIDS PARK 
สวนสนุกสาํหรบัเดก็เลก็ มทีอ่สไลเดอร ์ลฟิทส์ายพานสาํหรบัผูท้ ี่
ไมเ่คยมปีระสบการณ์ พรอ้มทัง้ศนูย์อาหารและทีน่ัง่สาํหรบันกัพกับรกิาร  

  (ราคาทวัรไ์มร่วมค่าเช่าอุปกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ : หากท่านเดินทางช่วงปลายเดือนมีนาคม – เมษายน ทางบริษทัฯ จะขอปรบัเปลีย่นโปรแกรมท่องเทีย่ว
จากลานสกีบนัเค เป็นเทีย่วชมโรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ”  เนือ่งจากหิมะเริม่ละลายตามอณุหภมิูทีส่งูข้ึน  

 

  นําท่านชมโรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”(Ishiya Chocolate 
Factory) ท่านสามารถชมขัน้ตอนการทําชอคโกแลตทีข่ ึ้นชื่อ
ของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO ขนมสอด
ไส้ชอคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด และ
พพิธิภณัฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ชส้าํหรบัใสช่อคโกแลตทีม่ ี
ความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์  และเหล่าของเล่นย้อนยุคทีท่ําให้
คณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิ้มอยู่ในใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลบัไปในอดตีอกีครัง้  และแนะนําใหท้่านชมิชา 
หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี ่พรอ้มทัง้สัง่ขนมเคก้แสนอรอ่ยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้   

  (ไมร่วมค่าเข้าชมภายในพิพิธภณัฑ์)  
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 เยน็ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวฒันธรรม เศรษฐกจิ 
และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจ่ดัโอลมิปิคฤดู
หนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอย่างมาก   

 คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า  ร้าน NANDA 
   บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานา

ชนิด  ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์
หอยตลบั กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน 
และไฮไลท์นัน่ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือก
ด้วยกนั 3 ชนิด ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูขนตัวใหญ่ให้คุณ
เลือกได้แบบไม่อัน้ 

   

   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – เนินแห่งพระพทุธเจ้า  
   ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ – ย่านกินด่ืมซูซูกิโนะ   
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เ ช้ า นี้ นํ า ท่ า น ไ ป ยั ง  ศ าล เ จ้ า ฮ อก ไก โ ด  (Hokkaido 

Shrine) เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชนิโตประจําเกาะฮ
อกไกโด สรา้งขึ้นในปี 1871 ยุคเริม่พฒันาเกาะ ได้อญัเชญิเทพ
มาประทบัทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีื้นทีเ่ชือ่มต่อกบัสวนมา
รุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดู
รอ้น วนัที ่14-16 มถิุนายนของทกุปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรอื Sapporo Matsuri  

  แลว้นําคณะเดนิทางต่อไปยงั ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยรา้นค้า และ
รา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบลอ็กขึ้นไปนอกตลาด
ขายส่งซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง รา้นค้า
ต่างๆ จํ าหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู  หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื่น ๆ ในทอ้งถิน่ 
เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล ราคากเ็หมาะสม 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื Donburi  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในตลาดปลาโจไก (Japanese Set) 
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 บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) ถอืวา่เป็นผลงานการสรา้งชิ้นเอกอกีชิ้น
หนึง่ของ ทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญีปุ่่น
เจา้ของรางวลัพรติซเ์กอรท์ีถ่อืวา่ทีส่ดุรางวลัของสถาปนิก โดยมี
ลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป ัน้พระพุทธรูปมคีวามสูงมาก
ถึง 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 1,500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมี
ค่อยๆ ลาดลง อีกทัง้ รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม
วตัถุประสงคใ์นการออกแบบผลงานชิน้นี้คอื สรา้งขึ้นเพือ่ใหเ้หน็
ถงึอกีแงม่มุหนึง่ของพระพทุธศาสนา โดยใหผู้ม้าเยอืนได้ชืน่ชม
พระพทุธศาสนาได้ท่ามกลางความเงยีบสงบอย่างแทจ้รงิ  ท่าน
สามารถชมในววิทวิทศัน์ทีแ่ตกต่างกนัทุกๆ ฤดูกาล ไม่ว่าจะ
เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลทิี่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขยีวขจีแลดูร่มรื่น
ร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนทีจ่ะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลาเวนเดอร ์
และช่วงฤดูหนาวทีเ่หมอืนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของ
หมิะทีข่าวโพลน นับว่าเป็นอกีหนึ่ง Unseen Hokkaido สถานทีท่ีม่คีวามมหศัจรรย์ และคุม้ค่าอย่างยิง่
สาํหรบัการมาเยอืน 

 เยน็  อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิง
เกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะสําหรบัจบัจ่ายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ 
ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของ
ใจกลางเมอืงซปัโปโร เชือ่มต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งทีร่องรบั
ทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกงัวลถึงฝน
หรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

 
 

  หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกนิ
ดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ด้วยรา้นคา้และแวดลอ้ม
ไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด อนันี้แล้วแต่พีช่อบแลว้ครบั
วา่อยากทานอะไร แต่สาํหรบัราเมน แนะนํา 

  ต้องไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 
สามารถเลือกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน้ําซุป
รสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

(6) วนัท่ีหกของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
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 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB000_Hokkaido Romance (FullService)_6D4N_TG 

หมายเหต ุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ สาํหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมน้ํีาหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิกาํหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน48 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ และไม่คนืค่ามดัจาํทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 

 

 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
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ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายเุหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านข้ึนไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ทําการจองทวัร์ หากไม่มกีาร
แจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 

และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการน้ีเป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมในการให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสันําเที่ยว ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่นสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสม   

 ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่าํใหท้่านไม่ได้ท่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จาํเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะทาํการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าช้าของสายการบิน, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกดิเหนืออํานาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถือและ
คาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
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เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได้ (เช่นเดยีวกบัผูท้ ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
นํามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ สาํหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่าํนกัในญีปุ่่นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่่น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  กาํหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยูอ่ย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

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

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน  (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 
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จ านวนหอ้งพักที่ใชท้ั ้งหมด. . . . . . . . . . . . .หอ้ง  (TWIN. . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ ๆ ............................................................................................................................. 

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

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

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

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

 

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


