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รหสัโปรแกรม:13207  (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริ และ
สมัผสักบัการนัง่รถไฟลอดอโุมงค์ใต้ทะเล 

 ชมป้อมปราการรูปดาวโกเรียวคาค ุ

 ชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียว      
ท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ 

 ชมพิพิธภณัฑ์ศิลปะพืน้บ้านเนบูตะ ท่ีจัดเก็บของใช้    
ในเทศกาลเนบตูะ ประจ าจงัหวดัอาโอโมริ 

 ขึน้กระเช้าฮกัโกดะ ชมวิวธรรมชาติอนัน่าตื่นตาตื่นใจ 
 ชมทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

เกาะฮอนช ู
 อาบน า้แร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ นถึง 2 คืน 

Code : JHHA 1010 
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วันที่ เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวัน 

อาหาร
เย็น 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 62 กรุงเทพฯ - ฮาเนดะ - - - 

วันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 62 ฮาเนดะ - ฮาโกดาเตะ - สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ –  
ป้อมดาวโกเรียวคาค ุ- วดัโคริวจิ 

-   

วันเสาร์ที่ 12 ต.ค. 62 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ย่านโมโตมาจิ – รถไฟ  
ชินคนัเซ็น (สถานีชินฮาโกดาเตะ - สถานีชินอาโอโมริ) - อาโอโมริ 

   

วันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 62 พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านเนบตูะ - กระเช้าฮกัโกดะ - เมืองฮิโรซากิ - 
ปราสาทฮิโรซากิ - หมู่บ้านเนปตูะ - ทะเลสาบโทวาดะ 

   

วันจนัทร์ที่ 14 ต.ค. 62 ศาลเจ้าโทวาดะ - ล าธารโออิราเสะ - โทวาดะ อาร์ทเซ็นเตอร์
(ด้านนอก) - อิออน – สนามบินอาโอโมริ 

  - 

วันอังคารที่ 15 ต.ค. 62 ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ - - - 

 
วันพฤหสับดทีี่ 10 ต.ค. 62  กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ  
19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมู ิ แถว R ประต ู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์โดยมี

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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21.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วย
เท่ียวบินท่ี JL 034  

  
วันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 62 ฮาเนดะ – ฮาโกดาเตะ – สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ – ป้อมดาว  

โกเรียวคาคุ – วัดโคริวจิ 
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
07.50 น. ออกเดินทางตอ่สู ่เมืองฮาโกดาเตะ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบินท่ี JL585 
09.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว ท่านเดินทางเข้าสู ่เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด 
ท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก เต็มไปด้วยโบราณสถานท่ีมีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์และมีความส าคัญ     
ในฐานะเมืองเก่าแก่ เป็น 1 ใน 5 เมืองท่าของญ่ีปุ่ น บ้านเรือนในเมืองฮาโกดาเตะ ปัจจุบันมีความ
เจริญเหมือนชุมชนเมืองทั่วไป ผสมผสานกับมนต์สเน่ห์ของเมืองเก่าท่ีอยู่รอบเนินเขาฮาโกดาเตะ      
ซึ่งเป็นปลายแหลมท่ีย่ืนออกไปในทะเล นบัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีผู้แวะมาเย่ียมชมเป็นจ านวนมาก  
น าท่านเดินทางสู่  สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ 
(Hakodate Botanical Garden) เป็นสวนพืชเขตร้อน
ขนาดใหญ่ ด้านในมีเรือนกระจกท่ีเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์
พืชเขตร้อนกว่า 3,000 สายพันธุ์  นอกจากสวนแล้ว    
ก็ยังมีโซนอ่ืนๆท่ีน่าสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะลิงภูเขา   
ท่ีในช่วงหน้าหนาวลงไปแช่ออนเซ็น คล้ายกบัท่ีนากาโน่
นัน่เอง เวลาชมก็ต้องยืนชมจากด้านบนไมส่ามารถเข้า
ไปใกล้ลิงได้ สว่นในหน้าร้อนนัน้ก็มีสวนน า้และสนามเดก็เลน่ซึ่งเป็นท่ีช่ืนชอบของเด็กๆ พ่อแมส่ามารถ
พาลกูมาเท่ียวชมธรรมชาติพร้อมกนัเลน่น า้ได้ จึงท าให้สวนแห่งนีเ้ป็นอีกหนึ่งจดุท่องเท่ียวยอดนิยม  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ป้อมดาวโกเรียวคาคุ (Goryokaku Tower) 

ป้อมปราการสไตล์ตะวนัตกเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ สร้างขึน้
ในปี ค.ศ. 1857 เพ่ือป้องกันการคกุคามจากจักรวรรดิ
นิยมโดยมหาอ านาจตะวนัตกแต่ในท่ีสดุก็ต้องเป็นฝ่าย
พ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 1869 ปัจจุบันบริเวณป้อมแห่งนี ้
ได้กลายเป็นสวนสาธารณะท่ีนิยมใช้เป็นสถานท่ีชมดอก
ซากุระกวา่พนัต้นท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น ส่วนรูปทรงของป้อม หากมองจากภาพถ่ายมมุสงูจะ
เห็นวา่คล้ายกับเป็นดาวกระจายของนินจา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดโคริวจ ิ(Kouryuuji Temple) 
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ซึ่งเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองฮาโกดาเตะ ตวัอาคารหลกัท่ีเหลืออยู่ถูกสร้างขึน้ราวปี 1900 โดยสิ่งท่ี
แนะน าให้มาท่ีวดัแห่งนีค้ือสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของญ่ีปุ่ นท่ีแกะสลกัเป็นภาพสิงโตและมงักรบนบาน
ประตไูด้อย่างน่าอศัจรรย์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
 เข้าพกัโรงแรม Hotel Heiseikan Kaiyotei (- / L / D) 

หลงัอาหารให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบ่อน า้แร่ออนเซ็นท่ีท าให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ น    
มีความเช่ือวา่ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตซุึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี 
 

 
 
 
 
 



 
 

Page | 5  
 

วันเสาร์ที่ 12 ต.ค. 62      ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ย่านโมโตมาจิ – รถไฟชินคันเซ็น 
(สถานีชินฮาโกดาเตะ – สถานีชินอาโอโมริ) – อาโอโมริ 

 เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ สมัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีตลาดเช้าขายสินค้านานาชนิด 

อาทิ อาหารทะเล ผัก ผลไม้สด และข้าวของเคร่ืองใช้       
ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของชาวเมืองกว่า 360 ร้าน      
ซึ่ งนับ เป็นตลาดท่ีมี ช่ือเสียงและมีสิน ค้าให้ เลือก
มากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว จากนัน้
พาท่านชม โกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี    
ท่ีท่าเรือริมทะเล สร้างตามตะวนัตกด้วยอิฐแดง ซึ่งไม ่   
คอ่ยเห็นกนัในญ่ีปุ่ นยคุนัน้ เจ้าของเดิมคือคณุคะเนโมริ
พ่อค้าผู้มัง่คัง่ ปัจจบุันโกดงัจ านวน 5 หลงัได้ดดัแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของท่ีระลกึ ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ และอ่ืนๆ มากมาย ท าให้เป็นย่านช้อปปิง้ท่ีสามารถเดินเลน่ และเลือกซือ้ของฝากได้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย พาท่านเดินชม ย่านโมโตมาจ ิท่ีรวบรวมเอาเร่ืองราว

ความเป็นมาตลอดจนประวตัิศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะ
ไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมา
ตัง้แตส่มยัญ่ีปุ่ นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าส าหรับ
ท าการค้ากับต่างชาติซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างท่ีมีเอกลักษณ์
และมีภูมิทัศ น์อันหลากหลายให้ท่าน ได้ ช่ืนชม  

จากนัน้พาทุกท่านสู่ สถานีชินฮาโกดาเตะ  เพ่ือ
เดินทางไปยงั สถานีชนิอาโอโมริ โดยการ “น่ังรถไฟ
ชนิคันเซน็” ลอดอโุมงค์ใต้ทะเล (อโุมงค์เซกงั) ท่ีเช่ือม
ระหว่างเกาะฮอกไกโดกับเกาะฮอนชูของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งอุโมงค์แห่งนีเ้รียกได้ว่ายาวเป็นอันดับสอง
ของโลกรองจากอุโมงค์ ก็อทธาร์ดเบสในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว น าท่านสู่ เมืองอาโอโมริ 
ตัง้อยู่ทางทิศเหนือสดุของภมูิภาคโทโฮค ุเกาะฮอนชู 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 เข้าพกัโรงแรม Richmond Hotel Aomori (B / L / D) 
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วันอาทติย์ที่ 13 ต.ค. 62  พพิธิภณัฑ์ศิลปะพืน้บ้านเนบูตะ – กระเช้าฮักโกดะ - เมืองฮิโรซากิ – 
ปราสาทฮิโรซาก ิ– หมู่บ้านเนปูตะ – ทะเลสาบโทวาดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพืน้บ้านเนบูตะ พิพิธภณัฑ์ท่ีจัดจ าลองโคมไฟท่ีใช้ในเทศกาล
เนบูตะ ซึ่งเป็นเทศกาลท่ีมีผู้คนหลั่งไหลมาชมกัน
อย่างมากมายในช่วงเดือนสิงหาคมของทกุปี ทกุท่าน
จะได้ชมความสวยงามของโคมไฟรูปร่างสวยงาม
มากมายท่ีประดบัอยู่ตลอดทางในพิพิธภณัฑ์ จากนัน้
น าท่านเดินทางสูภ่เูขาฮกัโกดะ เป็นกลุม่ยอดภเูขาไฟ
ท่ีตัง้อยู่ระหว่างเมืองอาโอโมริและทะเลสาบโทวาดะ 
ถือเป็น 1 ใน 100 ภเูขาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ให้
ท่านเปิดประสบการณ์การเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการ “น่ังกระเช้าไฟฟ้า” (ขึน้อยู่ กับสภาพ
ภูมิอากาศ) สู่จดุชมวิวบนภเูขาฮักโกดะ ซึ่งมีช่ือเสียงเร่ืองความสวยงามในช่วงฤดใูบไม้เปลี่ยนสีท่ีไม่
อาจละสายตาได้  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองฮโิรซากิ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมในสมยั เอโดะ ซึ่งยังคงหลงเหลือ

วฒันธรรมอันเฟ่ืองฟูให้เราได้ชมกันจากนัน้น าท่านชม  ปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ท่ีถกูสร้างขึน้โดยตระกลูซูการุ ในปี 1611 โครงสร้างปราสาทแห่ง
นี ้    มีทัง้หมด 3 ชัน้ประกอบด้วย คปูราสาท ป้อมประตปูราสาท และป้อมตามมมุปราสาท ภายใน
ปราสาทท่านจะได้พบกบัพิพิธภณัฑ์จดัแสดงสิ่งของวตัถโุบราณ ตวัปราสาทถกูล้อมรอบไปด้วยซากรุะ
กวา่พันต้นซึ่งเป็นจุดชมซากรุะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง (ช่วงซากรุะบานประมาณเดือนเมษายน) น าท่าน
ชม หมู่บ้านเนปูตะ (Neputa Mura) หมู่บ้านท่ีจัดแสดงนิทรรศกาลงานฝีมือท้องถ่ิน หุ่นโคมไฟ
กระดาษท่ีมีรูปร่างเป็นพดัลวดลายสวยงาม เพ่ือใช้ในเทศกาลซึการุ ท่ีจัดเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดรู้อน 
นอกจากนีภ้ายในยังมีกิจกรรมให้ท่านร่วมสนุกอีกมากมาย รวมไปถึงของฝาก ของท่ีระลึกให้ท่านเลือกซือ้
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อีกด้วย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada) ตัง้อยู่ท่ีพรมแดนระหว่างจังหวดัอาคิตะ
และจงัหวดัอาโอโมริ ในอทุยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาชิมนัไต ทะเลสาบแห่งนีจ้ดัวา่เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่
ท่ีสดุบนเกาะฮอนชซูึ่งเป็นเกาะหลกัของประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีถือเป็นแหลง่ท่องเท่ียวส าคญัของภมูิภาคโท
โฮค ุซึ่งมีทัง้ภเูขาไฟขนาดใหญ่ท่ียังไม่ดบั และตวัทะเลสาบอยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 400 เมตร  และ
ล้อมรอบไปด้วยภเูขาโอฮานาเบะยามะ, โทวาดะยามะ และโทวาริยามะ ท าให้วิวท่ีน่ีมีความสวยงามทัง้ 4 
ฤด ู

 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
 เข้าพกัโรงแรม Hotel Towadaso (B / L / D) 

หลงัอาหารให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบ่อน า้แร่ออนเซ็นท่ีท าให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ น    
มีความเช่ือวา่ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตซุึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี 
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วันจนัทร์ที่ 14 ต.ค. 62  ศาลเจ้าโทวาดะ – ล าธารโออิราเสะ – โทวาดะ อาร์ทเซ็นเตอร์ (ด้าน

นอก) – อิออน – สนามบินอาโอโมริ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทวาดะ (Towada Jinya 
Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโต ศาลเจ้าแห่งนีม้ีอายมุากว่า 
100 ปี ท่ีแห่งนีถู้กล้อมรอบไปด้วยป่าสนอายุนบัร้อยๆปี
และมีขนาดสงูใหญ่มาก ท าให้บรรยากาศของศาลเจ้า
มีความร่มเย็น ใกล้ๆแห่งนีย้งัมีรูปปัน้หญิงสาวสองคน 
ตัง้อยู่ถือเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบโทวาดะเลยก็ว่าได้ 
รูปปัน้หญิงสาวเป็นผลงานประติมากรรมของ โคทาโร่ ทาคามูระ กวีและศิลปินช่ือดัง น าท่านสู ่       
ล าธารโออริาเสะ ล าธารแห่งนีต้ัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมนัไต เป็นล าธารท่ีไหลจาก
ภเูขาลงไปตามหบุเขาโออิราเสะ บริเวณโดยรอบถกูห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้อนัเขียวชอุม่ ท าให้มีอากาศ
บริสทุธ์ิ เย็นสบายตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (ปลายเดือนตลุาคมไปจนถึงต้นเดือน
พฤศจิกายน) ล าธารแห่งนีเ้ป็นจดุชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ นเลยทีเดียว  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางชม ศูนย์ศิลปะโทวาดะ (ด้านนอก) 

(Towada Art Center) เป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วมสมัย
ในเมืองโทวาดะ ตัง้อยู่บนเส้นทางระหว่าง Hachinohe 
กับ ทะเลสาบโทวาดะ เปิดให้เข้าชมในปี 2008 ท่ีน่ี  
จะจดัแสดงนิทรรศการงานศิลปะท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาติและความเป็นเมือง มีทัง้ในสว่นของ         ตวั
อาคารและภายนอกอาคารให้ชม จากนัน้พาท่าน  ช้อปปิง้กนัตอ่ท่ี ออิอน ศนูย์รวมสินค้าชัน้น านานา
ชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ผ้า เป็นต้นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้าท่ีมีคณุภาพ
จากประเทศญ่ีปุ่ นแตร่าคาแสนจะถกู (อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซือ้
สินค้าได้ตามอัธยาศัย) 

 เมื่อได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุท่านสูส่นามบินอาโอโมริ เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
20.35 น. ออกเดินทางจาก สนามบินอาโอโมริ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์  

ด้วยเท่ียวบินท่ี JL 150 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง  
 



 
 

Page | 9  
 

วันอังคารที่ 15 ต.ค. 62 ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 
00.40 น. ออกเดินทางตอ่สูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ด้วยเท่ียวบินท่ี JL 033 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 

********************************** 
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อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเด่ียวเพิ่ม 

10 – 15 ต.ค. 62 56,999 53,999 50,999 7,000 
 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 15 คน ในกรณีท่ีกรุ๊ปต ่ากว่า 15 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
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อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัมตอ่ใบ หากน า้หนัก

หรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายุไมเ่กิน 70 ปี) 
8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 
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อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์

2. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 เปอร์เซ็นต ์

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
 
เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน       
24 ชัว่โมง 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัมิฉะนัน้จะถือวา่การส ารอง
การเดินทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม ่เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นักท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการ        
กันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดูหนาว
ท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการ
แจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จา่ยตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
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หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใด  ๆไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ
และไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากท่านไมเ่ดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตสุุดวิสยั เช่น อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ     
การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของ     
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลกั 

 
 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น            
การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไมถู่กต้อง และความประพฤติ 
ท่ีสอ่ไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 
 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของต๋ัวและภาษีน า้มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


