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 นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริ และ
สมัผสักบัการนัง่รถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล 

 ชมป้อมปราการรูปดาวโกเรียวคาคุ 
 ชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียว      

ท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
 ชมพิพิธภณัฑ์ศิลปะพืน้บ้านเนบูตะ ท่ีจัดเก็บของใช้    

ในเทศกาลเนบูตะ ประจ าจงัหวดัอาโอโมริ 
 ขึน้กระเช้าฮกัโกดะ ชมวิวธรรมชาติอนันา่ตื่นตาตื่นใจ 
 ชมทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุใน

เกาะฮอนชู 
 อาบน า้แร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ นถึง 2 คืน 

วันที่ เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวัน 

อาหาร
เยน็ 

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

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

-   

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

   

วันอาทติย์ที่ 13 ต.ค. 62 พพิธิภณัฑ์พืน้บ้านเนบูตะ - กระเช้าฮกัโกดะ - เมืองฮิโรซากิ - 
ปราสาทฮิโรซากิ - หมูบ้่านเนปตูะ - ทะเลสาบโทวาดะ 

   

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

  - 



Joyful Hakodate Aomori 
 

 

HJ0603 : JOYFUL HOKKAIDO ฮอกไกโด - อาโอโมริ (ใบไมเ้ปล่ียนสี)  6วนั3คืน  (JL) 

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

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

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกกอ่นเดินทาง 
21.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วย

เท่ียวบินท่ี JL 034  
  
วันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 62 ฮาเนดะ – ฮาโกดาเตะ – สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ – ป้อมดาว  

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

เมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว ทา่นเดินทางเข้าสู ่เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด 
ท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก เต็มไปด้วยโบราณสถานท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และมีความส าคัญ     
ในฐานะเมืองเก่าแก่ เป็น 1 ใน 5 เมืองท่าของญ่ีปุ่ น บ้านเรือนในเมืองฮาโกดาเตะ ปัจจุบนัมีความ
เจริญเหมือนชุมชนเมืองทั่วไป ผสมผสานกับมนต์สเน่ห์ของเมืองเก่าท่ีอยู่รอบเนินเขาฮาโกดาเตะ      
ซึ่งเป็นปลายแหลมท่ียื่นออกไปในทะเล นบัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีผู้แวะมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก  
น าท่านเดินทางสู่ สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ 
(Hakodate Botanical Garden) เป็นสวนพืชเขตร้อน
ขนาดใหญ่ ด้านในมีเรือนกระจกท่ีเป็นแหลง่เพาะพนัธ์ุ
พืชเขตร้อนกว่า 3,000 สายพันธ์ุ นอกจากสวนแล้ว    
ก็ยังมีโซนอ่ืนๆท่ีน่าสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะลิงภูเขา   
ท่ีในช่วงหน้าหนาวลงไปแช่ออนเซ็น คล้ายกับท่ีนากาโน่
นัน่เอง เวลาชมก็ต้องยืนชมจากด้านบนไม่สามารถเข้า
ไปใกล้ลงิได้ สว่นในหน้าร้อนนัน้ก็มีสวนน า้และสนามเด็กเลน่ซึง่เป็นท่ีช่ืนชอบของเด็กๆ พอ่แม่สามารถ
พาลกูมาเท่ียวชมธรรมชาติพร้อมกนัเลน่น า้ได้ จึงท าให้สวนแหง่นีเ้ป็นอีกหนึง่จุดทอ่งเท่ียวยอดนิยม  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นชม ป้อมดาวโกเรียวคาคุ (Goryokaku Tower) 
ป้อมปราการสไตล์ตะวนัตกเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ สร้างขึน้
ในปี ค.ศ. 1857 เพื่อป้องกันการคุกคามจากจักรวรรดิ
นิยมโดยมหาอ านาจตะวนัตกแต่ในท่ีสดุก็ต้องเป็นฝ่าย
พ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 1869 ปัจจุบันบริเวณป้อมแห่งนี ้
ได้กลายเป็นสวนสาธารณะท่ีนิยมใช้เป็นสถานท่ีชมดอก
ซากรุะกวา่พนัต้นท่ีมีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของญ่ีปุ่ น สว่นรูปทรงของป้อม หากมองจากภาพถ่ายมุมสงูจะ
เห็นวา่คล้ายกบัเป็นดาวกระจายของนินจา จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วัดโคริวจิ (Kouryuuji Temple) 
ซึง่เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองฮาโกดาเตะ ตวัอาคารหลกัท่ีเหลืออยู่ถูกสร้างขึน้ราวปี 1900 โดยสิ่งท่ี
แนะน าให้มาที่วดัแหง่นีคื้อสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของญ่ีปุ่ นท่ีแกะสลกัเป็นภาพสิงโตและมังกรบนบาน
ประตไูด้อยา่งนา่อศัจรรย์ 

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

หลงัอาหารให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบ่อน า้แร่ออนเซ็นท่ีท าให้ท่านรู้สกึผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ น    
มีความเช่ือวา่ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตซุึง่ช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี 

 
วันเสาร์ที่ 12 ต.ค. 62      ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ย่านโมโตมาจิ – รถไฟชินคันเซ็น 

(สถานีชินฮาโกดาเตะ – สถานีชินอาโอโมริ) – อาโอโมริ 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ สมัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีตลาดเช้าขายสินค้านานาชนิด 

อาทิ อาหารทะเล ผัก ผลไม้สด และข้าวของเคร่ืองใช้       
ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของชาวเมืองกว่า 360 ร้าน      
ซึ่งนับ เ ป็นตลาดท่ีมี ช่ือ เสียงและมีสินค้าให้ เลือก
มากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว จากนัน้
พาท่านชม โกดังอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี    
ท่ีท่าเรือริมทะเล สร้างตามตะวันตกด้วยอิฐแดง ซึ่งไม่    
คอ่ยเห็นกนัในญ่ีปุ่ นยุคนัน้ เจ้าของเดิมคือคุณคะเนโมริ
พอ่ค้าผู้มัง่คัง่ ปัจจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงัได้ดดัแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของท่ีระลกึ ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ และอ่ืนๆ มากมาย ท าให้เป็นยา่นช้อปปิง้ท่ีสามารถเดินเลน่ และเลอืกซือ้ของฝากได้ 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทา่นเดินชม ย่านโมโตมาจิ ท่ีรวบรวมเอาเร่ืองราว

ความเป็นมาตลอดจนประวติัศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะ
ไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุรป ซึง่ได้รับอิทธิพลมา
ตัง้แตส่มยัญ่ีปุ่ นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าส าหรับ
ท าการค้ากับต่างชาติซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างท่ีมีเอกลักษณ์
และ มีภู มิทัศ น์อันหลากหลายใ ห้ท่านไ ด้ ช่ืนชม  

จากนัน้พาทุกท่านสู่ สถานีชินฮาโกดาเตะ  เพื่อ
เดินทางไปยงั สถานีชินอาโอโมริ โดยการ “น่ังรถไฟ
ชินคันเซ็น” ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล (อุโมงค์เซกัง)(ทุก
ท่านดูแลสัมภาระของท่านเองระหว่างเดินทาง
ด้วยรถไฟชินคันเซ็น) ท่ีเช่ือมระหว่างเกาะฮอกไกโด
กบัเกาะฮอนชูของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งอุโมงค์แห่งนีเ้รียก
ได้ว่ายาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากอุโมงค์
ก็อทธาร์ดเบสในประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว น าท่านสู ่เมืองอาโอโมริ ตัง้อยู่ทางทิศเหนือสดุของ
ภมิูภาคโทโฮค ุเกาะฮอนชู 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 เข้าพกัโรงแรม Richmond Hotel Aomori (B / L / D) 

 
วันอาทติย์ที่ 13 ต.ค. 62  พพิธิภัณฑ์ศลิปะพืน้บ้านเนบูตะ – กระเช้าฮักโกดะ - เมืองฮโิรซากิ – 

ปราสาทฮโิรซากิ – หมู่บ้านเนปูตะ – ทะเลสาบโทวาดะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพืน้บ้านเนบูตะ พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดจ าลองโคมไฟท่ีใช้ในเทศกาล
เนบูตะ ซึ่งเป็นเทศกาลท่ีมีผู้ คนหลั่งไหลมาชมกัน
อยา่งมากมายในช่วงเดือนสงิหาคมของทุกปี ทุกท่าน
จะได้ชมความสวยงามของโคมไฟรูปร่างสวยงาม
มากมายท่ีประดบัอยูต่ลอดทางในพิพิธภณัฑ์ จากนัน้
น าทา่นเดินทางสูภ่เูขาฮกัโกดะ เป็นกลุ่มยอดภูเขาไฟ
ท่ีตัง้อยู่ระหว่างเมืองอาโอโมริและทะเลสาบโทวาดะ 
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ถือเป็น 1 ใน 100 ภเูขาที่มีช่ือเสยีงท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ให้ทา่นเปิดประสบการณ์การเดินทางอีกรูปแบบหนึง่
ด้วยการ “น่ังกระเช้าไฟฟ้า” (ขึน้อยู่กับสภาพภมูิอากาศ) สูจุ่ดชมวิวบนภเูขาฮักโกดะ ซึ่งมีช่ือเสียง
เร่ืองความสวยงามในช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสท่ีีไม่อาจละสายตาได้    
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฮิโรซากิ ซึง่เคยเป็นเมืองหลวง

แห่งวัฒนธรรมในสมัย เอโดะ ซึ่งยังคงหลงเหลือ
วฒันธรรมอันเฟ่ืองฟูให้เราได้ชมกันจากนัน้น าท่าน
ชม ปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีถกูสร้างขึน้โดยตระกูลซูการุ  ในปี 1611 โครงสร้างปราสาทแห่ง
นี ้    มีทัง้หมด 3 ชัน้ประกอบด้วย คูปราสาท ป้อมประตูปราสาท และป้อมตามมุมปราสาท ภายใน
ปราสาททา่นจะได้พบกบัพิพิธภณัฑ์จดัแสดงสิง่ของวตัถโุบราณ ตวัปราสาทถกูล้อมรอบไปด้วยซากุระ
กวา่พนัต้นซึง่เป็นจุดชมซากรุะที่มีช่ือเสยีงแหง่หนึ่ง (ช่วงซากุระบานประมาณเดือนเมษายน) น าท่าน
ชม หมู่ บ้านเนปูตะ (Neputa Mura) หมู่บ้านท่ีจัด
แสดงนิทรรศกาลงานฝีมือท้องถ่ิน หุน่โคมไฟกระดาษท่ี
มีรูปร่างเป็นพดัลวดลายสวยงาม เพื่อใช้ในเทศกาลซึกา
รุ ท่ีจดัเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูร้อน นอกจากนีภ้ายใน
ยงัมีกิจกรรมให้ท่านร่วมสนุกอีกมากมาย รวมไปถึงของ
ฝาก ของท่ีระลกึให้ทา่นเลือกซือ้อีกด้วย น าท่านเดินทาง
สู ่ทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada) ตัง้อยูท่ี่พรมแดนระหว่างจังหวดัอาคิตะและจังหวดัอาโอโมริ ใน
อุทยานแหง่ชาติโทวาดะ ฮาชิมันไต ทะเลสาบแห่งนีจ้ัดว่าเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุบนเกาะฮอนชูซึ่ง
เป็นเกาะหลกัของประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีถือเป็นแหลง่ท่องเท่ียวส าคญัของภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งมีทัง้ภูเขาไฟ
ขนาดใหญ่ท่ียงัไม่ดบั และตวัทะเลสาบอยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเล 400 เมตร และล้อมรอบไปด้วยภูเขาโอ
ฮานาเบะยามะ, โทวาดะยามะ และโทวาริยามะ ท าให้วิวท่ีน่ีมีความสวยงามทัง้ 4 ฤด ู

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

หลงัอาหารให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบ่อน า้แร่ออนเซ็นท่ีท าให้ท่านรู้สกึผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ น    
มีความเช่ือวา่ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตซุึง่ช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี 
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วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 62  ศาลเจ้าโทวาดะ – ล าธารโออริาเสะ – โทวาดะ อาร์ทเซน็เตอร์ (ด้าน
นอก) – อิออน – สนามบนิอาโอโมริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทวาดะ (Towada Jinya 
Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโต ศาลเจ้าแห่งนีมี้อายุมากว่า 
100 ปี ท่ีแหง่นีถ้กูล้อมรอบไปด้วยป่าสนอายุนบัร้อยๆปี
และมีขนาดสงูใหญ่มาก ท าให้บรรยากาศของศาลเจ้า
มีความร่มเย็น ใกล้ๆแห่งนีย้งัมีรูปปัน้หญิงสาวสองคน 
ตัง้อยูถื่อเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบโทวาดะเลยก็ว่าได้ 
รูปปัน้หญิงสาวเป็นผลงานประติมากรรมของ โคทาโร่ ทาคามูระ กวีและศิลปินช่ือดัง น าท่านสู ่       
ล าธารโออิราเสะ ล าธารแหง่นีต้ัง้อยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาติโทวาดะ ฮาจิมันไต เป็นล าธารท่ีไหลจาก
ภเูขาลงไปตามหบุเขาโออิราเสะ บริเวณโดยรอบถกูห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้อนัเขียวชอุ่ม ท าให้มีอากาศ
บริสทุธ์ิ เย็นสบายตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือน
พฤศจิกายน) ล าธารแหง่นีเ้ป็นจุดชมใบไม้เปลีย่นสท่ีีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุแหง่หนึง่ในญ่ีปุ่ นเลยทีเดียว  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดินทางชม ศูนย์ศิลปะโทวาดะ (ด้านนอก) 

(Towada Art Center) เป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วมสมัย
ในเมืองโทวาดะ ตัง้อยู่บนเส้นทางระหว่าง Hachinohe 
กับ ทะเลสาบโทวาดะ เปิดให้เข้าชมในปี 2008 ท่ีน่ี  
จะจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะท่ี เ ก่ียวข้องกับ
ธรรมชาติและความเป็นเมือง มีทั ง้ ในส่วนของ         
ตวัอาคารและภายนอกอาคารให้ชม จากนัน้พาท่าน  
ช้อปปิ้งกันต่อท่ี อิออน ศูนย์รวมสินค้าชัน้น านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, 
เสือ้ผ้า เป็นต้นและยงัมีร้าน 100 เยน สนิค้าท่ีมีคุณภาพจากประเทศญ่ีปุ่ นแต่ราคาแสนจะถูก (อิสระ
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซือ้สินค้าได้ตามอัธยาศัย) 

 เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นสูส่นามบินอาโอโมริ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
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20.35 น. ออกเดินทางจาก สนามบนิอาโอโมริ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์  
ด้วยเท่ียวบินท่ี JL 150 

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลีย่นเคร่ือง  
 
วันอังคารที่ 15 ต.ค. 62 ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 
00.40 น. ออกเดินทางตอ่สูท่า่อากาศยานสวุรรณภมิู ด้วยเท่ียวบินท่ี JL 033 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 

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

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

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

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าทา่นละ 2 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมตอ่ใบ หากน า้หนกั

หรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ที่ก าหนดทา่นอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอุบติัเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสยีชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
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เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ

เปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 
 
 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลอืของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 25 วนัมิฉะนัน้จะถือวา่การส ารอง
การเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

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

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการ
แจ้งยกเลกิการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
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หมายเหต:ุ 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ
และไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบัติเหตุ ภยัธรรมชาติ     
การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของ     
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นหลกั 

 
 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น            
การน าสิง่ของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ 
ท่ีสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผิดกฏหมาย 

 

 
 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


