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HOKKAIDO 5D3N 
ซุปตาร ์บลัเลต ์

กาํหนดการเดนิทางเดอืนกนัยายน-พฤศจกิายน 2560 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
เทีย่วฮอกไกโด ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี
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ลิม้รส ราเมง เลือ่งชือ่ ตน้ตาํรบัแท้ๆ  สไตลญ์ีปุ่่ น 
เทีย่วสวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ และไอซ ์พาวลิเลีย่น 

คลองโรแมนตกิ ณ คลองโอตาร ุชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ทานกุโิคจ ิ
ซติีท้วัร ์ณ เมอืงซปัโปโร 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
28 กนัยายน – 02 ตลุาคม 60  35,888.- 8,900.- 

05 - 09 ตลุาคม 60 38,888.- 8,900.- 
08 – 12 ตลุาคม 60 38,888.- 8,900.- 
16 – 20 ตลุาคม 60 38,888.- 8,900.- 
22 – 26 ตลุาคม 60 39,999.- 8,900.- 

28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 60 38,888.- 8,900.- 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เน ือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / /  ราคาเด็กอายตุ ํา่กวา่ 2 ปี (INFANT) 
9,000 บาท/ ทา่น** 

ราคาน ี�ไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ ทา่น/ ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
20.00 น       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 
23.45 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG670 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง สนามบนิชิโตเช่ – อาซาฮคิาว่า - หมู่บา้นราเมน– สวนสตัวอ์ะซาฮยิาม่า – 
พพิธิภณัฑห์มิะและนํา้แข็งคามคิาวะ –  ออิอน ทาวน ์
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07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร  

เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ีม่รีสชาตอินัเป็นเอกลักษณ์
และไดรั้บการกล่าวขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อื
กําเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกัน
เป็นอาคารหลังคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และ
ยงัมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวตัคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแห่งนี้ใหสํ้าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกี
ดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพือ่ดงึดดูความสนใจของลกูคา้ 
เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในอา
ซาฮคิาวา่ หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน้ําซปุของตัวเองวา่เป็นหนึง่ไมแ่พ ้
ใครที่สําคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่ น เพราะดว้ยความที่กนิง่ายและมี
รสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมบูา้นราเมง  

 นําท่านเดนิทางสู่ นําท่านสู่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มี
ชือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตให ้
ผูเ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสัตว์
แห่งอืน่ๆ ไฮไลท!์!! ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้ผ่านสระวา่ยนํา้ของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้
ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขี ัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
อสิระใหท้่านชมความน่ารักของสัตวป์ระเภทสัตวอ์ืน่ๆ ไดต้ามอัธยาศัยเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑ์
หมิะและนํา้แข็งคามคิาวะ (Kamikawa Ice Pavilion) เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ โดย
สรา้งใหเ้ป็นโลกน้ําแข็งทีม่อีุณหภูมภิายในตํ่าถงึ -20 องศาเซลเซยีส ดา้นหนา้ของพพิธิภัณฑ์
เป็นศูนยข์ายของทีร่ะลกึ ภายในพพิธิภณัฑม์แีกลลอรีใ่ตด้นิทีร่วบรวมชิน้งานทีทํ่ามาจากน้ําแข็ง 
ทางเดนิอโุมงคน้ํ์าแข็งทีป่ระดับประดาดว้ยไฟสวยงาม บารน้ํ์าแข็ง และถ้ําจําลองหนิงอกหนิยอ้ย 
นอกจากนัน้ยงัมสีัตวท์ะเลทีอ่าศัยอยูใ่ตน้ํ้าแข็ง เชน่ คลโิอเนะ(Clione) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ผเีสือ้
ทะเลใหช้มกนัอกีดว้ย  

เย็น     อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์ 

อสิระใหท้่านรับประทานอาหารเย็น ออิอน ทาวน ์(ฝ่ังตรงขา้มของโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้
ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก ของที่ระลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงอาซาฮคิาวา่ -  เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรง
เป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้- ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืง
ตัง้อยู่บนทีล่าดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตาร ุ
หรอื โอตารอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่
บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ 

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถม
ทะเล เพือ่ใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมี
การถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มี
การสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

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

นําท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ใน
รา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และ
ถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง 

 
ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตัง้อยูใ่นเมอืงโอตาร ุเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน 
โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการ
เป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีง
และเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียูม่ากมาย และ
ผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง 
นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเทีย่วดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้
เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และ
ถา่ยรปูตามอธัยาศยั อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานกุโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดย
มีพื้นที่ทั ้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขาย
กโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนย์
รวมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ี
รา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ีย่งัมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ ่

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  T MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ทีท่ําการรฐับาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ–  ตลาดปลานโิจ – 
ศาลเจา้ฮอกไกโด – รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง – ดวิตีฟ้ร ี– มสิชุยเอาเลต้ท ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้นําท่านสู ่ทีท่ําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็น
อาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่ นในสมัยนั้น ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา 
ดา้นหนา้มสีัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรืน่ เรียงรายดว้ยตน้
ซากรุะ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นทีทํ่าการรัฐบาลทอ้งถิน่สมัยบกุเบกิเกาะฮอกไกโด 
ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งทํางานต่างๆ และหอสมดุเก็บบันทกึทางราชการ ผา่นชม 
หอนาฬกิาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขึน้จากไม ้ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาล
สหรัฐ ในปี 1878 สบิปีหลังจากทีม่กีารสรา้งเมอืงซับโปโร ตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี 1881 จาก
บรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston นําท่านชม สวนโอโดร ิซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีต่ัง้อยู่
ทางดา้นตะวันออกและกวา้งไปจนถูกฝ่ังตะวันตกของตัวเมอืงเป็นสวนสาธารณะทีแ่บ่งตัวเมอืง
เป็นซกีเหนอืใต ้มถีนนตัดผา่นเป็นชว่งๆ ภายในมสีวนไมด้อกไมป้ระดับปลกูไวง้ดงามรวมทัง้น้ําพ ุ
และงานประตมิากรรมกลางแจง้ตัง้ไวใ้หช้มสลับกบัมา้น่ังทีม่ใีหเ้ลอืกน่ังพักผ่อน ทา่นสามารถขึน้
ลิฟท์สู่ SAPPORO TV TOWER เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรโดยมีสวนโอโดรเิป็น
พระเอกของเมอืง (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 750 เยน) 
จากนัน้นําท่านสู ่ตลาดปลานโิจ (Nijo Market) เป็นตลาดเกา่แกตั่ง้แต่ปี 1903 ตัง้อยู่ใจกลาง
เมอืงซัปโปโร ครอบคลมุพืน้ทีเ่มอืง 1 บล็อค เป็นทีน่ยิมสําหรับชาวบา้นและนักทอ่งเทีย่ว ซึง่จะแวะ
เวยีนไปทีต่ลาดเพือ่จับจ่ายผลผลติในทอ้งถิน่ และอาหารทะเลสดๆ เชน่ ป ูไขป่ลาแซลมอน หอย
เมน่ทะเล และปลาทะเลสดๆ  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลานโิจ 

นําท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือ เดมิชื่อ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อใหส้มกับความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี
ความสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ีประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมภิาคคันโต 
(ในช ่วงเดอืนต ุลาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน บร เิวณ น ีถ่ อืเป็นจุดชมใบไมเ้ปล ีย่นสที ีส่วย
ทีส่ดุอกีจดุหน ึง่ของซปัโปโร)  

นําท่านชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้แบรนด์เนม
สภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเทา้ มีแบรนด์ต่างๆ ทั ้ง louis Vuitton, Gucci , Coach , 
Prada เป็นตน้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย นําท่านสู่ ดวิตีฟ้ร ีอสิระใหท้่านเลอืก
ซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น้ําหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัยจากนัน้สู่ มสิชุยเอาเลต้ท ์เป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนดต์่างๆ จําหน่ายเสือ้ผา้
ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ มติซุย เอา้เลท 
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ทีพ่กั   T MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.55  น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 
16.15 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิด
เร็ว 1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ี
เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย
ของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการ
ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัค ุเทศก ,์ คนขบัรถ , 1 ,000 บาท/ ทา่น/ ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทาง
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บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้  
 
 
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
• หากช ําระเงนิในแต ่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 
• สง่รายช ือ่สํารองท ีน่ ัง่ ผ ูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเท ีย่วทรปิใด , วนัท ีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร / /  [หากไม ่ส่ง
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่ บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เก ดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสก ุล และอ ืน่ๆ เพ ือ่ใช ใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิ
ท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออก
ต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่
ตดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิ
ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 
46 เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่
สมัภาระน้ําหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 
หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 
การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณท์ีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทั
ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ
วาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคง
ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี
ดังนี้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง
กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
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1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพื่อความ
ถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต ,ิ การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 
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14. บรกิารน้ําดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวม
จาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
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132 อาคาร เค.เอส. ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย 

โทร. 02 087-7900 แฟกซ์ 02 072-9988 ตอ่ 121 

อีเมล info@thaiqualityholiday.com เว็บไซต์ www.thaiqualityholiday.com 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทวัร.์.......................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน  (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.........หอ้ง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
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