
AOMORIHIROSAKI HACHINOHE7D5N 
PREMIUM IN AOMORI 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม 2562 

 

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน(์JAL) 
อาโอโมร ิเมอืงแหง่ศลิปะวฒันธรรมอาหารและธรรมชาตทิีง่ดงาม 

นมสัการพระใหญอ่าโอโมร ิณ วดัเซอริวิจ ิ 



เยีย่มชมพพิธิภณัฑเ์นบตุะวารสัเซท่ีจ่ําลองเทศกาลโคมไฟอนัเลือ่งชือ่ 

สมัผสัความงามของ ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่เกาะฮอนชู 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่ ฮโิรซาก ิชมปราสาทงามคูเ่มอืง 

ชมเจดยีท์ ีส่วยทีส่ดุในโทโฮค ุเจดยีฮ์โิรซาก ิ 

เทีย่วเมอืงฮาจโินะเฮะ(Hachinohe) เมอืงทา่เรอื ทีม่ดีที ี ่ตลาดเชา้ 

และ อทุยานธรรมชาตทิาเนะซาชไิคกนั 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและผลผลติจากแอปเป้ิล ผลไมข้ ึน้ชือ่แหง่อาโอโมร  ิ

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

พเิศษ!!  สทัผสัประสบการณก์ารทาํ ขา้วนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟรคุาวะ 

ทีอ่าหารทะเลท ัง้สด สะอาด อรอ่ย มคีณุภาพ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

21-27 มนีาคม 2562 48,888.- 8,900.- 30+1 

22-28 พฤษภาคม2562 48,888.- 8,900.- 30+1 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เน ือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / /  ราคาเด็กต ํา่กวา่ 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ ทา่น** 
**ราคาน ี�ไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ ทา่น/ ทรปิ**  

วนัแรก  สนามบนิ สวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮาเนดะ –สนามบนิอาโอโมร ิ 
06.30น พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ R สายการบินเจแปนแอรไ์ลน์  มี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

09.45 น ออกเดนิทางสู่ สนาม ฮาเนดะ กรงุโตเกยีว ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เจแปนแอรไ์ลน์
เทีย่วบนิทีJ่L032(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

17.55 น. เดนิทางถงึ สนามฮาเนดะ กรงุโตเกยีว ณ ประเทศญีปุ่่ น จากน ัน้เปลีย่นเครือ่ง 
19.55 น ออกเดนิทางสูส่นามอาโอโมรณิ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิทีJ่L151  
21.10 น. เดนิทางถงึ สนามอาโอโมริหลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้เดนิทาง เขา้สูโ่รงแรมที่

พัก 
ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง วดัเซอเิรยีวจ -ิ พระใหญแ่หง่อาโอโมริ- ตลาดปลาฟรูคุาวะ-พพิธิภณัฑเ์นบตุะวารสัเซ่  - ถนน
ชนิอาโอโมร ิ



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

 เดนิทางสู ่วดัเซอเิรยีวจ ิ(Seiryu temple)สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1984 วัดแหง่นีก้็ครบองคป์ระกอบทัง้
สถาปัตยกรรมทีค่งความดัง้เดมิของญีปุ่่ นธรรมชาตทิีโ่อบลอ้มนําทา่นสกัการะ พระใหญแ่หง่อาโอโม
ร(ิShowa Daibutsu)องคพ์ระสมัฤทธิท์ีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นดว้ยความสงูกวา่ 21.35 เมตรซึง่มี
ขนาดใหญก่วา่ทีน่าราและคามาครุะ 

 เดนิทางสู่ตลาดปลาฟรูคุาวะ (Furukawa Fish Market หรอืAomori Gyosai Center) เป็นตลาด
ปลาทีต่ัง้อยูใ่จกลาง เมอืงอาโอโมริ ทา่นจะไดล้ิม้รสกบัอาหารทะเลสดๆ จากทอ้งถิน่ผัดสดผักดอง
ชนดิตา่งๆHILIGHT!!!ของตลาดปลาแหง่นีค้อืใหน้กัทอ่งเทีย่วไดส้รา้งสรรคข์า้วดนบรู (ิdonburi 
ขา้วราดหนา้ตา่งๆ )ดว้ยตนเองเรยีกวา่ นกเคะดน (Nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดกูาลประจํา
ทอ้งถิน่ทีข่ายอยูภ่ายในตลาดเป็นประจําทกุวันทีต่ลาดเปิด 

 วธิกีารทําขา้วนกเคะดน(Nokkedon) เริม่ตน้ดว้ยการซือ้ตั๋วแบง่ออกเป็นเซต  5 ราคา 540 เยนกบัเซต 
10 ราคา 1,080 เยนโดยตั๋วทีไ่ดรั้บคณุสามารถนําไปแลกเปลีย่นเป็นอาหารทะเลตา่งๆไดท้ั่วตลาด (ตั๋ว 
1 ใบสําหรับถว้ยขนาดปกตแิละ  2 ใบสําหรับถว้ยขนาดใหญ่) ไมว่า่จะเป็นปลาดบิปหูอยสาหรา่ยทะเล
ไขป่ลาและสนิคา้อืน่ๆมากมาย  (ตั๋วชนดินีไ้มส่ามารถใชน้อกตลาดได ้ ) เมือ่เลอืกสรรจนพอใจแลว้ก็
นําไปรับประทานตามโตะ๊ทีจั่ดเตรยีมไวใ้หโ้ดยมเีครือ่งปรงุรสใหฟ้รเีชน่วาซาบซิอสถั่วเหลอืงและขงิ
พรอ้มน้ําเปลา่หรอืน้ําชาฟรแีตส่ําหรับซปุรอ้นมโิซะและผักดองจะตอ้งซือ้ดว้ยตั๋ว 

 (ขอ้มลูจาก Talon Japan) 



 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาฟรูคุาวะ 

 นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์นบตุะวารสัเซ่ (NebutaWarasse) เป็นพพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงหรอืจําลอง
เกีย่วกบัเทศกาลเนบตุะหรอืเทศกาลแหโ่คมไฟแหง่จังหวัดอะโอโมรซิ ึง่จะจัดกนัเป็นประจําในชว่งตน้
เดอืนสงิหาคมของทกุปีภายในจะไดส้มัผัสกบัโคมไฟของจรงิทีใ่ชแ้หใ่นเทศกาลอยา่งใกลช้ดิจัด
แสดงวธิกีารประดษิฐโ์คมไฟอนัละเอยีดออ่นรวมถงึจําลองบรรยากาศงานแหแ่ละการแสดงตกีลองอนั
กกึกอ้งเสมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปรว่มในเทศกาลจรงิๆ 

 นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงณถนนชนิ อาโอโมร ิ(Shin Aomori Dori) ถนนสายหลักของเมอืงอาโอโมร ิมี
สนิคา้ตา่งๆ รวมถงึรา้นอาหารมากมาย รายเรยีงตามแนวถนน อกีหนึง่รา้นที่ หา้มพลาด  คอื Osanai
รา้นดงัทีเ่ดน่เร ือ่งหอยเชลล์ สงัเกตงา่ยป้ายรา้นสเีหลอืงมรีปูหอยเชลลอ์นัใหญอ่ยูม่ใีหเ้ลอืกหลาย
เมนูสัง่งา่ยเพราะมภีาษาองักฤษเมนูเด็ดคอืซปุหอยเชลลม์โิสะเป็นซปุใสใ่สห่อยมาบึม้ๆหอมมโิสะ 
อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงและเลอืกรับประทานอาหารตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม ทะเลสาบโทวาดะ – ลําธารโออริาเซะ - เมอืงอาโอมาร ิ- เรอือนสุรณฮ์กัโกดามาร ุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 นําทา่นเดนิทางสู่ทะเลสาบโทวาดะ ( Lake Towada) เป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะฮอนชซูึง่
เป็นเกาะหลักของประเทศญีปุ่่ น แมน้ํ่าแหง่นีเ้ป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีน่ยิมทีส่ดุแหง่หนึง่ตัง้อยูใ่นเขต
อทุยานแหง่ชาต ิ Towada-Hachimantaiคาบเกีย่วพรมแดนของจังหวัดอาโอโมร ิ (Aomori) กบั
จังหวัดอะคติะ (Akita) ความงามของทะเลสาบรวมถงึทัศนยีภาพโดยรอบจะปรากฏชดัในฤดใูบไมร้ว่ง
ดว้ยภเูขาและผนืป่าทีเ่ปลีย่นเป็นสเีหลอืง แดง สม้ คละกนั แตส่ําหรับฤดกูาลอืน่ๆ ก็งดงามไมแ่พก้นั 
จากนัน้ชม ลําธารโออริาเซะ  (Oirase Stream)เป็นลําธารจากภเูขาทีง่ดงามในจังหวัดอาโอโมรซิ ึง่
เป็นจดุชมใบไมร้ว่งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นทา่มกลางตน้ไมอ้นัเขยีวชอุม่ในฤดใูบไมผ้ลิ
และฤดรูอ้นแลว้จะเปลีย่นเป็นสเีฉดเหลอืงแดงในฤดใูบไมร้ว่งประมาณปลายเดอืนตลุาคม -ตน้เดอืน
พฤศจกิายน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 จากนัน้ นําทา่นเดนิทางกลับเมอืงอาโอโมร ิจากนัน้ชมเรอือนสุรณฮ์กัโกดามาร ุ(Hakkoda Maru 
Memorial Ship) เรอืเฟอรร์ีลํ่าใหญท่ีจ่อดนิง่สนทิอยูท่ีท่า่เรอือาโอโมรซิ ึง่แตเ่ดมิเคยใหบ้รกิารขา้มฝ่ัง
ระหวา่งเกาะฮอนชกูบัเกาะฮอกไกโดใชข้นคนสนิคา้ตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งขบวนรถไฟทีส่ามารถจไุดถ้งึ  
48 ขบวนเลยทเีดยีวจนถงึปี  1988 อโุมงคเ์ซคัง (Seikan) ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเรอืฮกัโกดามารกุ็ได ้



เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑแ์ละเดนิเรอืเป็นวันสดุทา้ยโดยดา้นในพพิธิภัณฑจั์ดแสดงเรือ่งราวในอดตี
อปุกรณ์เดนิเรอืวถิชีวีติและวัฒนธรรมตา่งๆ 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮโิรซาก ิ - ปราสาทฮโิรซากิ –หมูบ่า้นซกึารเุนะบตุะ  - เจดยี ์ 5 ช ัน้วดัไซโช -อนิ - 
หอ้งสมดุเกา่แหง่เมอืงฮโิรซาก-ิ อาโอโมร ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 เดนิทางสู ่เมอืงฮโิรซาก ิ(Hirosaki)เคยเป็นเมอืงหลวงทางการเมอืงและวัฒนธรรมในภมูภิาคซกูารุ
  (พืน้ทีท่างทศิตะวันตกของจังหวัดอาโอโมรใินปัจจบุนั) ในชว่งสมัยเอโดะ จงึทําใหเ้มอืงนีย้ัง
 หลงเหลอืวัฒนธรรมทีเ่ฟ่ืองฟแูหง่หนึง่ในภมูภิาคโทโฮคนํุาทา่นสู ่ ปราสาทฮโิรซาก(ิHirosaki 
  Castle) ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1611 โดยตระกลูซกูาร ุโครงสรา้งปราสาทมทีัง้หมด 3 ชัน้ 
 ประกอบดว้ย คปูราสาท ป้อม ประตปูราสาท และป้อมตามมมุปราสาท ตัง้อยูใ่นบรเิวณสวนสาธารณะฮิ  
 โรซากทิีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 0.6 ตารางกโิลเมตร โครงสรา้งปราสาทเดมิทีม่ทัีง้หมด 5 ชัน้ ถกูไฟไหมจ้าก
 เหตกุารณ์ฟ้าผา่ในปี 1627  และไดส้รา้งขึน้ใหมใ่นปี 1810 ใหก้ลายเป็นแบบ 3 ชัน้ในปัจจบุนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นซกึาร ุเนะบตุะ (Tsugaru Neputa Mura)อยูท่างดา้นขวาของสวนฮโิรซากซิึง่
เป็นทีต่ัง้ของปราสา ทฮโิรซาก ิทีน่ีม่กีารจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกบังานฝีมอืทอ้งถิน่และซกึาร ุเนะบุ
ตะ ซึง่ซกึาร ุเนะบตุะเป็นหนึง่ในเทศกาลหลักโดยจะจัดในชว่งหนา้รอ้นเทศกาลดังกลา่วนีจ้ะเกีย่วขอ้ง
กบัการสรา้งหุน่ขนาดใหญท่ีทํ่าจากไมไ้ผ ่ไม ้เถาวัลยแ์ละกระดาษ หลังจากพงศาวดารของสาม
อาณาจักรและ Water Marginโดยเป็นการเดนิขบวนไปตามถนนในเมอืง จดุไฮไลทท์ีสํ่าคัญคอืหุน่ที่
มคีวามสงูอยา่งนอ้ย 10 เมตร ทมีงานจากในหมูบ่า้นจะทําการแสด งการตกีลองไทโกะ พรอ้มกบัการ
เลน่ดนตร ีซึง่จะจัดตลอดทัง้ปี เดนิทางสู ่ วดัไซโชอนิ เป็นทีต่ัง้ของ เจดยีฮ์โิรซากขินาด  5 ช ัน้มี
ความสงู 31.2 ม.  พืน้ทีช่ัน้แรกกวา้งขวางเกอืบ 32.7 ตร.ม.   เจดยีห์ลังนีเ้ป็นหนึง่ในเหลา่เจดยี์  5 ชัน้
ทีอ่ยูเ่หนอืสดุของประเทศญีปุ่่ นและบางครัง้ก็ไดช้ือ่วา่เป็น "เจดยีท์ ีส่วยทีส่ดุในโทโฮคุ "เจดยีส์รา้ง
เสร็จเมือ่ปีค.ศ. 1667 และในปีค.ศ. 1908 ก็ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีสํ่าคัญแหง่
ประเทศญีปุ่่ นนําทา่นเดนิทางสูห่อ้งสมดุเกา่แหง่เมอืงฮโิรซากิ (Former Hirosaki City Library ) 
อาคารหอ้งสมดุหลังนีถ้อืเป็นสญัลักษณ์อกีอยา่งนงึของฮโิรซากเิพราะนักทอ่งเทีย่วตา่งนยิมมาหยดุ
ถา่ยรปูตกึนีก้นัทกุคนการออกแบบภายนอกของตกึเป็นแบบยโุรปผสมกบัวัฒนธรรมแบบจนีมคีวาม
สวยงามดว้ยตัวตกึสขีาวประดับดว้ยกระเบือ้งหลังคาสแีดงสลับสเีขยีวของขอบหนา้ตา่งและประต ู

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 



ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  เมอืงฮาจโินะเฮะ - ตลาดเชา้มทิสมึนิาโตะ- โรงงานสาเกฮาจโินเฮะชูโซ– ตลาดฮาโชวก ุ
  เซ็นเตอร ์- อทุยานธรรมชาตทิาเนะซาชไิคกนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 เดนิทางสู ่เมอืงฮาจโินะเฮะ  (Hachinohe) เมอืงทา่เรอืมชีายฝ่ังตดิมหาสมทุรแปซฟิิกยาวกวา่  14 
กโิลเมตรมชีือ่เสยีงเรือ่งอาหารทะเลและตลาดเชา้เลือ่งชือ่ นําทา่นสู ่ ตลาดเชา้มทิส ึมนิาโตะ
Mutsu-minatoจะม ีรปูปัน้หนิคณุป้าอซิาบะโนะคะโจถอืปลาหมกึเป็นสญัลกัษณข์องตลาดแหง่
นีเ้ป็นตลาดทีม่อีายเุกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงอยูห่นา้สถานรีถไฟ JR Mutsu-minatoเป็นอาคารสองชัน้ชัน้
ลา่งจะขายอาหารสดชัน้บนเป็นอาหารแหง้เปิดทกุวันตัง้แตต่สีามจนถงึเทีย่งวันจากนัน้นําทา่นสู ่
โรงงานสาเกฮาจโินเฮะ ชูโซ (Hachinohe Shuzo)เป็นโรงงานทีผ่ลติสาเกมากวา่  100 ปีแลว้ตัว
อาคารดั่งเดมิทีเ่ห็นไดรั้บการยกยอ่งเป็นสมบตัขิองชาตเิป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาโชวก ุเซ็นเตอร ์ (Hasshoku Center)ทีน่ีถ่อืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางการคา้
การขายอาหารทะเลของเมอืงมมีากกวา่  60 รา้นคา้แบง่เป็นโซนตา่งๆของสดของแหง้ผักสดของฝาก
เหลา้สาเกและรา้นอาหาร 



เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 เดนิทางสู ่อทุยานธรรมชาตทิาเนะซาชไิคกนั (Tanesashi-kaigan)เป็นจดุชมววิชือ่ดังของเมอืง
ฮาจโินะเฮะเรยีกไดว้า่เป็นหนึง่ไฮไลทจ์ดุทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาเทีย่วเป็นลานกวา้งขนาด
ประมาณ 24 ตารางกโิลเมตรปกคลมุไปดว้ยหญา้ทัง้ผนืรมิๆขอบดา้นตดิทะเลจะเป็นแนวโขดหนิมทีัง้
กอ้นใหญก่อ้นเล็กวางซอ้นกนัมองไปคลา้ยงานประตมิากรรมถา้หันหนา้เขา้ทะเลมองไปทางซา้ยจะมี
ศาลาอยูบ่นเนนิสงูเป็นจดุชมววิพาโนรามาแบบ  360 องศาทีน่ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็น Sanriku 
Reconstruction National Parkเมือ่วันที่  24 พฤษภาคม 2013 ดว้ยความทีเ่ป็นพืน้ทีส่เีขยีวขนาด
ใหญทํ่าใหท้ีน่ีถ่กูเลอืกใหเ้ป็น  1 ใน 100 สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ทีางเดนิสวยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น
เพราะมทีางเดนิทอดยาวไปถงึชายทะเลสามารถมาเทีย่วไดท้กุฤดสูวยงามแตกตา่งกนัออกไป ได ้
เวลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงอาโอโมร ิ

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก สะพานคูร่กัอาโอโมร ิ(ผา่นชม)– A-Factory – ศนูยข์อ้มลูการทอ่งเทีย่วอาโอโมรAิSPAM  
  สนามบนิอาโอโมร ิ- สนามบนิฮาเนดะ โตเกยีว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 



นําทา่นผา่นชม สะพานฮคิโิคม ิบาช ิ (HikikomiBashi)หรอืสะพานคูร่กัอาโอโมริ เพราะชอบมคีูรั่ก
มาชมววิสะพานแลว้มาสารภาพรักหรอืขอแตง่งาน นําทา่นเดนิทางสู ่ A-FACTORYแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้
ของฝากสดุฮติของเมอืงอาโอโมรดิา้นในจะมสีนิคา้ทอ้งถิน่ของอาโอโมรมิากมายโดยเฉพาะแอปเปิลไซ
เดอรแ์ละน้ําแอปเปิลทีท่างA-FACTORY ไดนํ้าแอปเปิลทอ้งถิน่อาโอโมรมิาทําเป็นสนิคา้หา้มพลาดของ
ทีน่ีเ่ลยทเีดยีว จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยข์อ้มลูการทอ่งเทีย่วอาโอโมริASPAMตกึรปูสามเหลีย่มดา้นเทา่
แหง่นีไ้ดรั้บการออกแบบมาจากอกัษรตัว A ของคําวา่อาโอโมรสิถานทีแ่หง่นีเ้ป็นศนูยร์วมขอ้มลูเกีย่วกบั
อาโอโมรมิทีัง้หมด  15 ชัน้และมคีวามสงู  76 ม. นอกจากนีย้ังมรีา้นจําหน่ายผลติภัณฑพ์ืน้บา้นโรง
ภาพยนตรพ์าโนรามาและหอสงัเกตการณ์อาคารแหง่นีม้ภีัตตาคารมากมายคอยใหบ้รกิารรวมถงึ
รา้นอาหารทีม่วีวิแบบพาโนรามาและอาหารทอ้งถิน่(ไมร่วมคา่ข ึ�นลฟิทช์มววิพานาโรมา่ช ั�นท ี ่13) 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

 

  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาโอโมร ิ

20.35 น.  เหนิฟ้าสู ่ สนามบนิฮาเนดะโดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL150  

  (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น เพือ่เปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิทีJ่L033 
04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ  

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



 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆจะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ
หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: 

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 
10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง 



 

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

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการ
ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก ,์ คนขบัรถ , 1,500 บาท/ ทา่น/ ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ตํา่ 3 0 ทา่น  หากตํา่กวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 มดัจําทา่นละ 20,000 บาท  ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามทีก่ําหนดขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช ําระไมค่รบตามจํานวนบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช ําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง  E-
Mail 

• สง่รายช ือ่สํารองทีน่ ัง่ ผ ูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเท ีย่วทรปิใด , วนัท ีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร / /  [หากไมส่ง่
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง  (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่ บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกลุ และอ ืน่ๆ เพ ือ่ใช ใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิ
ท ั�งส ิ�น 

 



โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนข ึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจาํ
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั
คณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัหากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับทา่นจะตอ้ง
ชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน กรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

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

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื  20 กโิลกรัม  (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด  / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่
ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได(้ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ  7 กโิลกรัมและมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สงูไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตรหรอื  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐานไดท้ัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระ
น้ําหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 
 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

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



2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์ เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ
วาตภัย อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคง
ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี
ดังนี ้
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง
กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

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

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ
30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาติ, การนําสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 



7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่ 4 ของการเดนิทาง รวม
จํานวน 3ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

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

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

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

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

1    

2    

3    

4    



 
หมายเหต ุกรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่  

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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