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AOMORI HIROSAKI HACHINOHE 7D5N 

PREMIUM IN AOMORI 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนมนีำคม - พฤษภำคม 2562 

 

โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JAL) 
อำโอโมร ิเมอืงแหง่ศลิปะ วฒันธรรม อำหำร และธรรมชำตทิีง่ดงำม  

นมสักำรพระใหญอ่ำโอโมร ิณ วดัเซอริวิจ ิ 
เยีย่มชมพพิธิภณัฑเ์นบตุะวำรสัเซ ่ทีจ่ ำลองเทศกำลโคมไฟอนัเลือ่งชือ่ 

สมัผสัควำมงำมของ ทะเลสำบโทวำดะ ทะเลสำบทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่เกำะฮอนชู 
เยอืนเมอืงหลวงเกำ่ ฮโิรซำก ิชมปรำสำทงำมคูเ่มอืง 

ชมเจดยีท์ ีส่วยทีส่ดุในโทโฮค ุเทีย่วเมอืงฮำจโินะเฮะ (Hachinohe)  
และ อทุยำนธรรมชำตทิำเนะซำชไิคกนั 

ชอ้ปป้ิงสนิคำ้พืน้เมอืงและผลผลติจำกแอปเป้ิล ผลไมข้ ึน้ชือ่แหง่อำโอโมร ิ

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร 
พเิศษ!!  สทัผสัประสบกำรณก์ำรท ำ ขำ้วนกเคะดน ณ ตลำดปลำฟรคุำวะ 

ทีอ่ำหำรทะเลท ัง้สด สะอำด อรอ่ย มคีณุภำพ 
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วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

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

22-28 พฤษภำคม 2562 48,888.- 8,900.- 30+1 
 

** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // รำคำเด็กต ำ่กวำ่ 2 ปี (Infant) 9,000 บำท/ทำ่น** 
**รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกด ์1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิฮำเนดะ – สนำมบนิอำโอโมร ิ 

06.30 น       พรอ้มกันที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์R  สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ มี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

09.45 น      ออกเดนิทางสูส่นำมฮำเนดะ กรงุโตเกยีว ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ

ที ่JL032 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

17.55 น. เดนิทางถงึ สนำมฮำเนดะ กรงุโตเกยีว ณ ประเทศญีปุ่่ น จำกน ัน้เปลีย่นเครือ่ง 

19.55 น      ออกเดนิทางสูส่นำมอำโอโมร ิณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL151  

21.10 น. เดนิทางถงึ สนำมอำโอโมร ิหลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง วดัเซอเิรยีวจ ิ- พระใหญแ่หง่อำโอโมร ิ- ตลำดปลำฟูรคุำวะ - พพิธิภณัฑเ์นบตุะวำรสัเซ ่- ถนน
ชนิ อำโอโมร ิ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

 

 เดนิทางสู ่วดัเซอเิรยีวจ ิ(Seiryu temple) สรา้งขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 1984 วัดแหง่นี้ก็ครบองคป์ระกอบ
ทัง้สถาปัตยกรรมทีค่งความดัง้เดมิของญีปุ่่ น ธรรมชาตทิีโ่อบลอ้ม น าทา่นสักการะ พระใหญแ่หง่อำโอ

โมร ิ(Showa Daibutsu) องค์พระสัมฤทธิท์ี่ไดช้ือ่ว่าใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นดว้ยความสูงกว่า 21.35 
เมตร ซึง่มขีนาดใหญก่วา่ ทีน่าราและคามาครุะ 
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 เดนิทางสู่ ตลำดปลำฟูรุคำวะ (Furukawa Fish Market หรอื Aomori Gyosai Center) 
เป็นตลาดปลาทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงอำโอโมร ิท่านจะไดล้ิม้รสกับอาหารทะเลสดๆ จากทอ้งถิน่ ผัดสด

ผักดองชนดิตา่งๆ HILIGHT!!! ของตลำดปลำแหง่นี ้คอื ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดส้รำ้งสรรคข์ำ้วดนบู
ร(ิdonburi ขา้วราดหนา้ต่างๆ) ดว้ยตนเอง เรยีกว่า นกเคะดน (Nokkedon) จากอาหารทะเลตาม
ฤดกูาลประจ าทอ้งถิน่ ทีข่ายอยูภ่ายในตลาดเป็นประจ าทกุวันทีต่ลาดเปิด 

 วธิกีารท าขา้วนกเคะดน (Nokkedon) เริม่ตน้ดว้ยการซือ้ตั๋วแบง่ออกเป็นเซต 5 ราคา 540 เยน กับเซต 
10 ราคา 1,080 เยน โดยตั๋วทีไ่ดร้ับคณุสามารถน าไปแลกเปลีย่นเป็นอาหารทะเลตา่งๆไดท้ั่วตลาด(ตั๋ว 1 
ใบส าหรับถว้ยขนาดปกต ิและ 2 ใบส าหรับถว้ยขนาดใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นปลาดบิ ป ูหอย สาหร่ายทะเล 
ไขป่ลา และสนิคา้อืน่ๆมากมาย (ตั๋วชนดินีไ้มส่ามารถใชน้อกตลาดได)้ เมือ่เลอืกสรรจนพอใจแลว้ก็น าไป
รับประทานตามโตะ๊ทีจั่ดเตรยีมไวใ้ห ้โดยมเีครือ่งปรงุรสใหฟ้ร ีเชน่ วาซาบ ิซอสถ่ัวเหลอืง และขงิ พรอ้ม
น ้าเปลา่หรอืน ้าชาฟร ีแตส่ าหรับซปุรอ้นมโิซะและผักดองจะตอ้งซือ้ดว้ยตั๋ว 

 (ขอ้มลูจาก Talon Japan) 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ตลำดปลำฟรูคุำวะ   

 น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์นบุตะวำรสัเซ่ (Nebuta Warasse) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหรือ

จ าลองเกีย่วกับเทศกำลเนบุตะ หรือเทศกาลแห่โคมไฟแห่งจังหวัดอะโอโมร ิซึง่จะจัดกันเป็นประจ า
ในชว่งตน้เดอืนสงิหาคมของทกุปี ภายในจะไดส้มัผัสกบัโคมไฟของจรงิทีใ่ชแ้หใ่นเทศกาลอยา่งใกลช้ดิ 
จัดแสดงวธิกีารประดษิฐโ์คมไฟอันละเอยีดออ่น รวมถงึจ าลองบรรยากาศงานแห ่และการแสดงตกีลอง
อนักกึกอ้ง เสมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปรว่มในเทศกาลจรงิๆ  

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนชนิ อำโอโมร ิ(Shin Aomori Dori) ถนนสายหลักของเมอืงอาโอโมร ิ
มสีนิคา้ต่างๆ รวมถงึรา้นอาหารมากมาย รายเรยีงตามแนวถนน อกีหนึง่รา้นที่หำ้มพลำด คอื Osanai 
รำ้นดงัทีเ่ดน่เร ือ่งหอยเชลล ์สงัเกตงา่ยป้ายรา้นสเีหลอืงมรีปูหอยเชลลอ์นัใหญอ่ยู ่มใีหเ้ลอืกหลายเมนู 
สั่งง่ายเพราะมภีาษาอังกฤษ เมนูเด็ดคอื ซปุหอยเชลลม์โิสะ เป็นซปุใสใ่สห่อยมาบึม้ๆ หอมมโิสะ อสิระ
ใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงและเลอืกรับประทานอาหารตามอธัยาศัย 

ค ำ่    อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ำม ทะเลสำบโทวำดะ – ล ำธำรโออริำเซะ - เมอืงอำโอมำร ิ- เรอือนสุรณฮ์กัโกดำมำร ุ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบโทวำดะ (Lake Towada) เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะฮอนชซูึง่
เป็นเกาะหลักของประเทศญีปุ่่ น แม่น ้าแห่งนี้เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีน่ยิมทีส่ดุแห่งหนึง่ตัง้อยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติ Towada-Hachimantai คาบเกี่ยวพรมแดนของจังหวัดอาโอโมริ (Aomori) กับ
จังหวัดอะคติะ (Akita) ความงามของทะเลสาบรวมถงึทัศนียภาพโดยรอบจะปรากฏชัดในฤดูใบไมร้่วง
ดว้ยภูเขาและผืนป่าทีเ่ปลี่ยนเป็นสเีหลอืง แดง สม้ คละกัน แต่ส าหรับฤดูกาลอืน่ๆ ก็งดงามไม่แพก้ัน 

จากนัน้ชม ล ำธำรโออริำเซะ (Oirase Stream) เป็นล าธารจากภูเขาทีง่ดงามในจังหวัดอาโอโมร ิ
ซึง่เป็นจุดชมใบไมร้ว่งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ทา่มกลางตน้ไมอ้ันเขยีวชอุม่ในฤดใูบไมผ้ลิ
และฤดูรอ้น แลว้จะเปลี่ยนเป็นสเีฉดเหลืองแดงในฤดูใบไมร้่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม-ตน้เดือน
พฤศจกิายน  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (3) 

 จากนั้น น าท่านเดนิทางกลับ เมอืงอำโอโมร ิจากนั้นชม เรอือนุสรณ์ฮกัโกดำมำรุ (Hakkoda 
Maru Memorial Ship) เรือเฟอร์รี่ล าใหญ่ ที่จอดนิ่งสนิทอยู่ที่ท่าเรืออาโอโมริ ซึง่แต่เดิมเคย
ใหบ้รกิารขา้มฝ่ังระหวา่งเกาะฮอนชกูับเกาะฮอกไกโด ใชข้นคน สนิคา้ตา่งๆ หรอืแมก้ระท่ังขบวนรถไฟที่

สามารถจุไดถ้งึ 48 ขบวนเลยทเีดยีว จนถงึปี 1988 อโุมงคเ์ซคัง (Seikan) ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เรอืฮักโก
ดามารุก็ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑ ์และเดนิเรอืเป็นวันสดุทา้ย โดยดา้นในพพิธิภัณฑจั์ดแสดงเรือ่งราวใน
อดตี อปุกรณ์เดนิเรอื วถิชีวีติ และวัฒนธรรมตา่งๆ  

ค ำ่    อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮโิรซำก ิ - ปรำสำทฮโิรซำก ิ– หมู่บำ้นซกึำรุ เนะบุตะ - เจดยี ์5 ช ัน้ วดัไซโช-อนิ - 
หอ้งสมดุเกำ่แหง่เมอืงฮโิรซำก ิ- อำโอโมร ิ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

 เดนิทางสู ่เมอืงฮโิรซำก ิ(Hirosaki) เคยเป็นเมอืงหลวงทางการเมอืงและวัฒนธรรมในภมูภิาคซกูารุ

  (พื้นทีท่างทศิตะวันตกของจังหวัดอาโอโมรใินปัจจุบัน) ในชว่งสมัยเอโดะ จงึท าใหเ้มอืงนี้ยัง

 หลงเหลอืวัฒนธรรมทีเ่ฟ่ืองฟแูหง่หนึง่ในภมูภิาคโทโฮคุ น าทา่นสู ่ปรำสำทฮโิรซำก ิ(Hirosaki  
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 Castle) ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1611 โดยตระกลูซกูาร ุโครงสรา้งปราสาทมทีัง้หมด 3 ชัน้  ประกอบดว้ย 
คปูราสาท ป้อม ประตปูราสาท และป้อมตามมมุปราสาท ตัง้อยูใ่นบรเิวณสวนสาธารณะฮ ิ

 โรซากทิีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 0.6 ตารางกโิลเมตร โครงสรา้งปราสาทเดมิทีม่ทีัง้หมด 5 ชัน้ ถูกไฟไหมจ้าก
 เหตกุารณ์ฟ้าผา่ในปี 1627  และไดส้รา้งขึน้ใหมใ่นปี 1810 ใหก้ลายเป็นแบบ 3 ชัน้ในปัจจบุนั 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (5) 

เดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นซกึำร ุเนะบตุะ (Tsugaru Neputa Mura) อยูท่างดา้นขวาของสวนฮโิรซากซิึง่
เป็นทีต่ัง้ของปราสาทฮโิรซาก ิทีน่ี่มกีารจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับงานฝีมอืทอ้งถิน่และซกึารุ เนะบตุะ 
ซึง่ซกึารุ เนะบตุะเป็นหนึง่ในเทศกาลหลักโดยจะจัดในชว่งหนา้รอ้น เทศกาลดังกล่าวนี้จะเกีย่วขอ้งกับ
การสรา้งหุ่นขนาดใหญ่ทีท่ าจากไมไ้ผ่ ไม ้เถาวัลยแ์ละกระดาษ หลังจากพงศาวดารของสามอาณาจักร

และ Water Margin โดยเป็นการเดนิขบวนไปตามถนนในเมอืง จุดไฮไลท ์ทีส่ าคัญคอืหุน่ทีม่คีวามสงู
อยา่งนอ้ย 10 เมตร ทมีงานจากในหมูบ่า้นจะท าการแสดงการตกีลองไทโกะ พรอ้มกับการเลน่ดนตร ีซึง่
จะจัดตลอดทัง้ปี เดนิทางสู ่วดัไซโชอนิ เป็นทีต่ัง้ของ เจดยีฮ์โิรซำกขินำด 5 ช ัน้ มคีวามสงู 31.2 ม.  
พื้นทีช่ัน้แรกกวา้งขวางเกอืบ 32.7 ตร.ม.   เจดยีห์ลังนี้เป็นหนึง่ในเหล่าเจดยี ์5 ชัน้ทีอ่ยู่เหนือสุดของ
ประเทศญี่ปุ่ น และบางครัง้ก็ไดช้ือ่ว่าเป็น "เจดยีท์ ีส่วยทีสุ่ดในโทโฮคุ"  เจดียส์รา้งเสร็จเมื่อปีค.ศ. 
1667 และในปีค.ศ. 1908 ก็ไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญแห่งประเทศญี่ปุ่ นน า

ท่านเดินทางสู่ หอ้งสมุดเก่ำแห่งเมอืงฮโิรซำก ิ(Former Hirosaki City Library ) อาคาร
หอ้งสมดุหลังนีถ้อืเป็นสญัลักษณ์อกีอยา่งนงึของฮโิรซาก ิเพราะนักทอ่งเทีย่วตา่งนยิมมาหยดุถา่ยรปูตกึนี้
กันทกุคน การออกแบบภายนอกของตกึเป็นแบบยุโรปผสมกับวัฒนธรรมแบบจนี มคีวามสวยงามดว้ยตัว
ตกึสขีาวประดับดว้ยกระเบือ้งหลังคาสแีดงสลับสเีขยีวของขอบหนา้ตา่งและประต ู

ค ำ่    อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่ำ้  เมอืงฮำจโินะเฮะ - ตลำดเชำ้มทิส ึมนิำโตะ  - โรงงำนสำเกฮำจโินเฮะ ชูโซ – ตลำดฮำโชวกุ 
   เซ็นเตอร ์ - อทุยำนธรรมชำตทิำเนะซำชไิคกนั  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

 เดนิทางสู ่เมอืงฮำจโินะเฮะ (Hachinohe) เมอืงท่าเรอื มชีายฝ่ังตดิมหาสมุทรแปซฟิิกยาวกว่า 14 
กโิลเมตร มีชื่อเสียงเรื่องอาหารทะเล และตลาดเชา้เลื่องชื่อ น าท่านสู่ ตลำดเชำ้มทิส ึมนิำโตะ  

Mutsu-minato จะม ีรูปปั้นหนิคุณป้ำ อซิำบะ โนะ คะโจ ถอืปลำหมกึเป็นสญัลกัษณ์ของตลำด

แหง่นี ้เป็นตลาดทีม่อีายเุกา่แกท่ีส่ดุในเมอืง อยูห่นา้สถานรีถไฟ JR Mutsu-minato เป็นอาคารสอง
ชัน้ ชัน้ลา่งจะขายอาหารสด ชัน้บนเป็นอาหารแหง้ เปิดทกุวัน ตัง้แตต่สีามจนถงึเทีย่งวัน จากนัน้น าทา่น

สู ่โรงงำนสำเกฮำจโินเฮะ ชูโซ (Hachinohe Shuzo) เป็นโรงงานทีผ่ลติสาเกมากวา่ 100 ปีแลว้ 
ตัวอาคารดั่งเดมิทีเ่ห็น ไดร้ับการยกยอ่งเป็นสมบตัขิองชาตเิป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดฮำโชวก ุเซ็นเตอร ์(Hasshoku Center) ทีน่ีถ่อืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางการคา้
การขายอาหารทะเลของเมอืง มมีากกว่า 60 รา้นคา้ แบ่งเป็นโซนต่างๆ ของสด ของแหง้ ผักสด ของ
ฝาก เหลา้สาเก และรา้นอาหาร   

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

 เดนิทางสู่ อุทยำนธรรมชำตทิำเนะซำชไิคกนั (Tanesashi-kaigan) เป็นจุดชมววิชือ่ดังของ
เมอืงฮาจโินะเฮะ เรียกไดว้่า เป็นหนึ่งไฮไลทจ์ุดท่องเทีย่วทีนั่กท่องเทีย่วนิยมมาเทีย่ว เป็นลานกวา้ง
ขนาดประมาณ 24 ตารางกโิลเมตร ปกคลมุไปดว้ยหญา้ทัง้ผนื รมิๆ ขอบดา้นตดิทะเลจะเป็นแนวโขดหนิ 
มทัีง้กอ้นใหญก่อ้นเล็กวางซอ้นกนั มองไปคลา้ยงานประตมิากรรม ถา้หันหนา้เขา้ทะเลมองไปทางซา้ยจะ

มีศาลาอยู่บนเนินสูง เป็นจุดชมววิพาโนรามาแบบ 360 องศา ที่นี่ไดร้ับการแต่งตัง้ใหเ้ป็น Sanriku 
Reconstruction National Park เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2013 ดว้ยความที่เป็นพื้นที่สเีขยีว
ขนาดใหญ ่ท าใหท้ีน่ี่ถกูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ทีางเดนิสวยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 
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เพราะมทีางเดนิทอดยาวไปถงึชายทะเล สามารถมาเทีย่วไดท้กุฤด ูสวยงามแตกตา่งกนัออกไป ไดเ้วลา
อนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงอาโอโมร ิ

ค ำ่    อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก สะพำนคูร่กัอำโอโมร ิ(ผำ่นชม) – A-Factory – ศูนยข์อ้มูลกำรทอ่งเทีย่วอำโอโมร ิASPAM 
   สนำมบนิอำโอโมร ิ- สนำมบนิฮำเนดะ โตเกยีว 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

 น าท่านผ่านชม สะพำนฮคิโิคม ิบำช ิ(Hikikomi Bashi) หรอื สะพำนคูร่กัอำโอโมร ิเพราะชอบมี
คู่รักมาชมววิสะพานแลว้มาสารภาพรักหรอืขอแต่งงาน น าท่านเดนิทางสู ่A-FACTORY แหล่งชอ้ปป้ิง
สนิคา้ของฝากสุดฮติของเมืองอาโอโมร ิดา้นในจะมีสนิคา้ทอ้งถิน่ของอาโอโมรมิากมาย โดยเฉพาะ

แอปเปิลไซเดอรแ์ละน ้าแอปเปิลทีท่าง A-FACTORY ไดน้ าแอปเปิลทอ้งถิน่อาโอโมรมิาท า เป็นสนิคา้หา้ม
พลาดของที่นี่ เลยทีเดียว จากนั้นน าท่านสู่ ศูนยข์อ้มูลกำรท่องเทีย่วอำโอโมร ิASPAM ตึกรูป
สามเหลีย่มดา้นเท่าแห่งนี้ ไดร้ับการออกแบบมาจากอักษรตัว A ของค าว่า อาโอโมร ิสถานทีแ่ห่งนี้เป็น
ศูนย์รวมขอ้มูลเกี่ยวกับอาโอโมร ิมีทัง้หมด 15 ชัน้และมีความสูง 76 ม. นอกจากนี้ยังมีรา้นจ าหน่าย
ผลติภัณฑพ์ื้นบา้น โรงภาพยนตรพ์าโนรามา และหอสังเกตการณ์ อาคารแห่งนี้มภีัตตาคารมากมายคอย

ใหบ้รกิาร รวมถงึรา้นอาหารทีม่วีวิแบบพาโนรามาและอาหารทอ้งถิน่ (ไมร่วมคำ่ขึน้ลฟิทช์มววิพำนำ
โรมำ่ช ัน้ที ่13) 

**อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัและอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั** 

 

  ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิอำโอโมร ิ

20.35 น.     เหนิฟ้าสู ่สนำมบนิฮำเนดะ โดยสำยกำรบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL150  

  (มบีรกิำรอำหำรพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิฮำเนดะ เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น เพือ่เปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีเ่จ็ด สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสูส่นำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL033 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ เพือ่เชค็
วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคำ่ต ัว๋ออก 10,000 บำท 
 

ฤดูหนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ
หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 
ชั่วโมง มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทำงขึน้ต ำ่ 30 ทำ่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุำตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง E-

Mail 

• สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำ

หนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนัเกดิจำก

ควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
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เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำที่
พกัโดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีำรคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ ำ หรอื
คำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมำยเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนินการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต  ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

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

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

➢ กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่สัมภาระ

น ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคมุจำกทำงบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 
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2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิาร

อยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณี

ดังนี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้

เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
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4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 

3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ 

มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม

การเดนิทาง 

 

 

 


