 นั่ง รถไฟชิ น คัน เซ็ น จากฮาโกดาเตะสู่อ าโอโมริ และ
สัมผัสกับการนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์ใต้ ทะเล
 ชมป้อมปราการรูปดาวโกเรี ยวคาคุ
 ชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ย ว ที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์
 ชมพิ พิ ธ ภัณฑ์ ศิ ล ปะพื น้ บ้ า นเนบูต ะ ที่ จัด เก็ บ ของใช้
ในเทศกาลเนบูตะ ประจาจังหวัดอาโอโมริ
 ขึ ้นกระเช้ าฮักโกดะ ชมวิวธรรมชาติอนั น่าตื่นตาตื่นใจ
 ชมทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบน า้ จื ดที่ ใหญ่ ที่สุดใน
เกาะฮอนชู
 อาบน ้าแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนถึ
ุ่ ง 2 คืน
Code : JHHA 1010

วันที่

เส้ นทาง

อาหาร
เช้ า
-

ฮาเนดะ - ฮาโกดาเตะ - สวนพฤษศาสตร์ ฮาโกดาเตะ –
ป้อมดาวโกเรี ยวคาคุ - วัดโคริวจิ
ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐ แดง - ย่านโมโตมาจิ – รถไฟ
ชินคันเซ็น (สถานีชินฮาโกดาเตะ - สถานีชินอาโอโมริ) - อาโอโมริ
พิพธิ ภัณฑ์พื ้นบ้ านเนบูตะ - กระเช้ าฮักโกดะ - เมืองฮิโรซากิ ปราสาทฮิโรซากิ - หมูบ่ ้ านเนปูตะ - ทะเลสาบโทวาดะ
ศาลเจ้ าโทวาดะ - ลาธารโออิราเสะ - โทวาดะ อาร์ ทเซ็นเตอร์
(ด้ านนอก) - อิออน – สนามบินอาโอโมริ

-

วันพฤหัสบดีท่ ี 10 ต.ค. 62 กรุงเทพฯ - ฮาเนดะ
วันศุกร์ ท่ ี 11 ต.ค. 62
วันเสาร์ ท่ ี 12 ต.ค. 62
วันอาทิตย์ ท่ ี 13 ต.ค. 62
วันจันทร์ ท่ ี 14 ต.ค. 62

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ - อาโอโมริ ...ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน บิน JL

อาหาร
กลางวัน
-

อาหาร
เย็น
-

-

วันอังคารที่ 15 ต.ค. 62

ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

-

-

-

วันพฤหัสบดีท่ ี 10 ต.ค. 62 กรุ งเทพฯ – ฮาเนดะ
19.00 น.
21.55 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ ด้ วย
เที่ยวบินที่ JL 034

วันศุกร์ ท่ ี 11 ต.ค. 62
06.05 น.
07.50 น.
09.10 น.

เที่ยง

ฮาเนดะ – ฮาโกดาเตะ – สวนพฤษศาสตร์ ฮาโกดาเตะ – ป้อมดาว
โกเรี ยวคาคุ – วัดโคริ วจิ

เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองฮาโกดาเตะ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ ด้ วยเที่ยวบินที่ JL585
เดินทางถึง สนามบินฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
า
เมืองของประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว ท่านเดินทางเข้ าสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าทางตอนใต้ ของเกาะฮอกไกโด
ที่มีบรรยากาศโรแมนติก เต็มไปด้ วยโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมี ความสาคัญ
ในฐานะเมืองเก่าแก่ เป็ น 1 ใน 5 เมื องท่าของญี่ ปุ่น บ้ านเรื อ นในเมื องฮาโกดาเตะ ปั จจุบนั มีความ
เจริ ญเหมื อนชุมชนเมื องทั่วไป ผสมผสานกับมนต์ สเน่ห์ของเมื อ งเก่าที่อ ยู่รอบเนินเขาฮาโกดาเตะ
ซึ่งเป็ นปลายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล นับเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผ้ แู วะมาเยี่ยมชมเป็ นจานวนมาก
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ สวนพฤษศาสตร์ ฮาโกดาเตะ
(Hakodate Botanical Garden) เป็ นสวนพืชเขตร้ อน
ขนาดใหญ่ ด้ านในมีเรื อนกระจกที่เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
พืชเขตร้ อนกว่า 3,000 สายพันธุ์ นอกจากสวนแล้ ว
ก็ ยังมี โซนอื่ นๆที่น่าสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะลิงภูเขา
ที่ในช่วงหน้ าหนาวลงไปแช่ออนเซ็น คล้ ายกับที่นากาโน่
นัน่ เอง เวลาชมก็ต้องยืนชมจากด้ านบนไม่สามารถเข้ า
ไปใกล้ ลงิ ได้ ส่วนในหน้ าร้ อนนันก็
้ มีสวนน ้าและสนามเด็กเล่นซึง่ เป็ นที่ชื่นชอบของเด็กๆ พ่อแม่สามารถ
พาลูกมาเที่ยวชมธรรมชาติพร้ อมกันเล่นน ้าได้ จึงทาให้ สวนแห่งนี ้เป็ นอีกหนึง่ จุดท่องเที่ยวยอดนิยม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ - อาโอโมริ ...ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน บิน JL

บ่าย

เย็น

นาท่านชม ป้อมดาวโกเรี ยวคาคุ (Goryokaku Tower)
ป้อมปราการสไตล์ตะวันตกเป็ นรูปดาวขนาดใหญ่ สร้ างขึ ้น
ในปี ค.ศ. 1857 เพื่อป้องกันการคุกคามจากจักรวรรดิ
นิยมโดยมหาอานาจตะวันตกแต่ในที่สดุ ก็ต้องเป็ นฝ่ าย
พ่ายแพ้ ไปในปี ค.ศ. 1869 ปั จจุบันบริ เวณป้อมแห่ง นี ้
ได้ กลายเป็ นสวนสาธารณะที่นิยมใช้ เป็ นสถานที่ชมดอก
ซากุระกว่าพันต้ นที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของญี่ ปนุ่ ส่วนรู ปทรงของป้อม หากมองจากภาพถ่ายมุม สูงจะ
เห็นว่าคล้ ายกับเป็ นดาวกระจายของนินจา จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดโคริ วจิ (Kouryuuji Temple)
ซึง่ เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในเมืองฮาโกดาเตะ ตัวอาคารหลักที่เหลืออยู่ถูกสร้ างขึ ้นราวปี 1900 โดยสิ่งที่
แนะนาให้ มาที่วดั แห่งนี ้คือสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ของญี่ ปนที
ุ่ ่แกะสลักเป็ นภาพสิงโตและมังกรบนบาน
ประตูได้ อย่างน่าอัศจรรย์
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Hotel Heiseikan Kaiyotei (- / L / D)
หลังอาหารให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับบ่อน ้าแร่ อ อนเซ็นที่ทาให้ ท่านรู้ สกึ ผ่อนคลายเพราะชาวญี่ ปุ่น
มีความเชื่อว่าในน ้าแร่นนมี
ั ้ แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี

วันเสาร์ ท่ ี 12 ต.ค. 62
เช้ า

ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ย่ านโมโตมาจิ – รถไฟชินคันเซ็น
(สถานีชินฮาโกดาเตะ – สถานีชินอาโอโมริ ) – อาโอโมริ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ตลาดเช้ าขายสิ นค้ านานาชนิด
อาทิ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ สด และข้ าวของเครื่ อ งใช้
ที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันของชาวเมื องกว่า 360 ร้ าน
ซึ่ ง นั บ เป็ นตลาดที่ มี ชื่ อ เสี ย งและมี สิ น ค้ าให้ เลื อ ก
มากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว จากนัน้
พาท่านชม โกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อ ายุกว่าร้ อยปี
ที่ท่าเรื อริ มทะเล สร้ างตามตะวันตกด้ วยอิ ฐแดง ซึ่ งไม่
ค่อยเห็นกันในญี่ ปนยุ
ุ่ คนัน้ เจ้ าของเดิมคือคุณคะเนโมริ

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ - อาโอโมริ ...ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน บิน JL

เที่ยง
บ่าย

เย็น

พ่อค้ าผู้มงั่ คัง่ ปั จจุบนั โกดังจานวน 5 หลังได้ ดดั แปลงให้ กลายเป็ นร้ านค้ าขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร
ร้ านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ทาให้ เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ ที่สามารถเดินเล่น และเลือกซื ้อของฝากได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านเดินชม ย่ านโมโตมาจิ ที่รวบรวมเอาเรื่ องราว
ความเป็ นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ ของเมืองฮาโกดาเตะ
ไว้ ในรูปของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยโุ รป ซึง่ ได้ รับอิทธิ พลมา
ตังแต่
้ สมัยญี่ปนเปิ
ุ่ ดเมืองฮาโกดาเตะเป็ นเมืองท่าสาหรับ
ทาการค้ ากับต่างชาติซึ่งมี สิ่งปลูกสร้ างที่มีเอกลักษณ์
และมี ภู มิ ทั ศ น์ อั น หลากหลายให้ ท่ า นได้ ชื่ น ชม
จากนัน้ พาทุ ก ท่ า นสู่ สถานี ชิ น ฮาโกดาเตะ เพื่ อ
เดินทางไปยัง สถานีชินอาโอโมริ โดยการ “นั่งรถไฟ
ชินคันเซ็น” ลอดอุโมงค์ใต้ ทะเล (อุโมงค์เซกัง) ที่เชื่อม
ระหว่า งเกาะฮอกไกโดกับ เกาะฮอนชู ข องประเทศ
ญี่ ปุ่น ซึ่ง อุโมงค์ แ ห่งนี เ้ รี ย กได้ ว่า ยาวเป็ นอันดับสอง
ของโลกรองจากอุ โ มงค์ ก็ อ ทธาร์ ดเบสในประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ เลยทีเดียว นาท่านสู่ เมืองอาโอโมริ
ตังอยู
้ ท่ างทิศเหนือสุดของภูมิภาคโทโฮคุ เกาะฮอนชู
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Richmond Hotel Aomori (B / L / D)

วันอาทิตย์ ท่ ี 13 ต.ค. 62
เช้ า

พิพธิ ภัณฑ์ ศลิ ปะพืน้ บ้ านเนบูตะ – กระเช้ าฮักโกดะ - เมืองฮิโรซากิ –
ปราสาทฮิโรซากิ – หมู่บ้านเนปูตะ – ทะเลสาบโทวาดะ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ศิลปะพืน้ บ้ านเนบูตะ พิพิธภัณฑ์ที่จัดจาลองโคมไฟที่ใช้ ในเทศกาล
เนบู ต ะ ซึ่ง เป็ นเทศกาลที่ มี ผ้ ูค นหลั่ง ไหลมาชมกั น
อย่างมากมายในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกท่าน
จะได้ ช มความสวยงามของโคมไฟรู ป ร่ างสวยงาม
มากมายที่ประดับอยูต่ ลอดทางในพิพิธภัณฑ์ จากนัน้

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ - อาโอโมริ ...ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน บิน JL

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

นาท่านเดินทางสูภ่ เู ขาฮักโกดะ เป็ นกลุม่ ยอดภูเขาไฟที่ตงอยู
ั ้ ร่ ะหว่างเมืองอาโอโมริ และทะเลสาบโทวา
ดะ ถือเป็ น 1 ใน 100 ภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของญี่ปนุ่ ให้ ทา่ นเปิ ดประสบการณ์การเดินทางอีกรู ปแบบ
หนึ่งด้ วยการ “นั่งกระเช้ าไฟฟ้า” (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) สูจ่ ุดชมวิวบนภูเขาฮักโกดะ ซึ่งมี
ชื่อเสียงเรื่ องความสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ เปลีย่ นสีที่ไม่อาจละสายตาได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรซากิ ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวง
แห่ ง วัฒ นธรรมในสมั ย เอโดะ ซึ่ ง ยัง คงหลงเหลื อ
วัฒนธรรมอันเฟื่ องฟูให้ เราได้ ชมกันจากนันน
้ าท่าน
ชม ปราสาทฮิ โ รซากิ ซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ถกู สร้ างขึ ้นโดย
ตระกูลซูการุ ในปี 1611 โครงสร้ างปราสาทแห่งนี ้ มีทงหมด
ั้
3 ชันประกอบด้
้
วย คูปราสาท ป้อม
ประตูปราสาท และป้อมตามมุมปราสาท ภายในปราสาทท่านจะได้ พบกับพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของ
วัตถุโบราณ ตัวปราสาทถูกล้ อมรอบไปด้ วยซากุระกว่าพันต้ นซึ่งเป็ นจุดชมซากุ ระที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
(ช่วงซากุระบานประมาณเดือนเมษายน) นาท่านชม
หมู่บ้านเนปูตะ (Neputa Mura) หมู่บ้านที่จัดแสดง
นิท รรศกาลงานฝี มื อท้ อ งถิ่ น หุ่น โคมไฟกระดาษที่ มี
รูปร่างเป็ นพัดลวดลายสวยงาม เพื่อใช้ ในเทศกาลซึการุ
ที่จดั เป็ นประจาทุกปี ในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี ้ภายในยัง
มีกิจกรรมให้ ทา่ นร่วมสนุกอีกมากมาย รวมไปถึงของฝาก
ของที่ระลึกให้ ท่านเลือกซือ้ อีกด้ วย นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada) ตังอยู
้ ่ที่
พรมแดนระหว่างจังหวัดอาคิตะและจังหวัดอาโอโมริ ในอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาชิมันไต ทะเลสาบ
แห่งนี ้จัดว่าเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สดุ บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็ นเกาะหลักของประเทศญี่ ปุ่น ที่นี่ถือ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญของภูมิภาคโทโฮคุ ซึง่ มีทงภู
ั ้ เขาไฟขนาดใหญ่ที่ยงั ไม่ดบั และตัวทะเลสาบอยู่สงู
กว่าระดับน ้าทะเล 400 เมตร และล้ อมรอบไปด้ วยภูเขาโอฮานาเบะยามะ, โทวาดะยามะ และโทวาริ ยา
มะ ทาให้ วิวที่นี่มีความสวยงามทัง้ 4 ฤดู
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Hotel Towadaso (B / L / D)
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หลังอาหารให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับบ่อน ้าแร่ อ อนเซ็นที่ทาให้ ท่านรู้ สกึ ผ่อนคลายเพราะชาวญี่ ปุ่น
มีความเชื่อว่าในน ้าแร่นนมี
ั ้ แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี

วันจันทร์ ท่ ี 14 ต.ค. 62
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ศาลเจ้ าโทวาดะ – ลาธารโออิราเสะ – โทวาดะ อาร์ ทเซ็นเตอร์ (ด้ าน
นอก) – อิออน – สนามบินอาโอโมริ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าโทวาดะ (Towada Jinya
Shrine) เป็ นศาลเจ้ าชินโต ศาลเจ้ าแห่งนี ้มีอายุมากว่า
100 ปี ที่แห่งนี ้ถูกล้ อมรอบไปด้ วยป่ าสนอายุนบั ร้ อยๆปี
และมีขนาดสูงใหญ่มาก ทาให้ บรรยากาศของศาลเจ้ า
มีความร่มเย็น ใกล้ ๆแห่งนี ้ยังมีรูปปั น้ หญิ งสาวสองคน
ตังอยู
้ ถ่ ือเป็ นสัญลักษณ์ของทะเลสาบโทวาดะเลยก็ว่าได้
รู ป ปั น้ หญิ ง สาวเป็ นผลงานประติม ากรรมของ โคทาโร่ ทาคามูระ กวี แ ละศิล ปิ นชื่ อ ดัง น าท่า นสู่
ลาธารโออิราเสะ ลาธารแห่งนี ้ตังอยู
้ ใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมันไต เป็ นลาธารที่ไหลจาก
ภูเขาลงไปตามหุบเขาโออิราเสะ บริ เวณโดยรอบถูกห้ อมล้ อมไปด้ วยต้ นไม้ อนั เขียวชอุ่ม ทาให้ มีอากาศ
บริ สทุ ธิ์ เย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี (ปลายเดือ นตุลาคมไปจนถึงต้ นเดือ น
พฤศจิกายน) ลาธารแห่งนี ้เป็ นจุดชมใบไม้ เปลีย่ นสีที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในญี่ปนเลยที
ุ่
เดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางชม ศูนย์ ศิล ปะโทวาดะ (ด้ านนอก)
(Towada Art Center) เป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่ วมสมัย
ในเมื องโทวาดะ ตัง้ อยู่บนเส้ นทางระหว่าง Hachinohe
กับ ทะเลสาบโทวาดะ เปิ ดให้ เข้ า ชมในปี 2008 ที่ นี่
จะจั ด แสดงนิ ท รรศการงานศิ ล ปะที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
ธรรมชาติ แ ละความเป็ นเมื อ ง มี ทั ง้ ในส่ ว นของ
ตัวอาคารและภายนอกอาคารให้ ชม จากนันพาท่
้
าน
ช้ อปปิ ้งกันต่อที่ อิออน ศูนย์ รวมสินค้ าชัน้ นานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้ อ ง, กระเป๋ า, รองเท้ า ,
เสื ้อผ้ า เป็ นต้ นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้ าที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ ปนแต่
ุ่ ราคาแสนจะถูก (อิสระ
ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซือ้ สินค้ าได้ ตามอัธยาศัย)
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20.35 น.
21.55 น.

เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนาทุกท่านสูส่ นามบินอาโอโมริ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางจาก สนามบินอาโอโมริ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์
ด้ วยเที่ยวบินที่ JL 150
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง

วันอังคารที่ 15 ต.ค. 62
00.40 น.
05.00 น.

ฮาเนดะ – กรุ งเทพฯ

ออกเดินทางต่อสูท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ด้ วยเที่ยวบินที่ JL 033
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
**********************************

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ 2 ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

10 – 15 ต.ค. 62

56,999

53,999

50,999

7,000

 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 15 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึง่ สายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน ้าหนัก
หรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
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อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมี สมาชิกอย่างน้ อย 15 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อ นหรื อ
เปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ ้นราคาค่าตั๋วเครื่ อ งบิน หรื อ มี การ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วันมิฉะนันจะถื
้ อว่าการสารอง
การเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ ปนุ่ อาจเจอ
ปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่น ตามสถานที่ท่อ งเที่ยวต่างๆ รวมไปถึง ร้ านอาหารที่ มีคนมาใช้ บริ การ
กันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อี กทังในช่
้ วงฤดูหนาว
ท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทาความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่ มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
 ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการ
แจ้ งยกเลิกการเดินทาง บริ ษัททัวร์ สามารถหักชาระค่าใช้ จ่ายตามจริ งก่อนที่จะคืนให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
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EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรือกรณีท่ ที ่ านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคน
เข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบ
ของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จ ะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ ในการปรั บเปลี่ยนรายการท่อ งเที่ยวตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
6. บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลที่ เ กิ ด ขึน้ จากการออกนอกประเทศไทย การถู ก ห้ า มเข้ า ประเทศญี่ ปุ่ น
การนาสิง่ ของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติ
ที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ - อาโอโมริ ...ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน บิน JL

