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AOMORI HIROSAKI HACHINOHE 7D5N 

PREMIUM IN AOMORI 
กําหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม 2562 

 

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JAL) 
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อาโอโมร ิเมอืงแหง่ศลิปะ วฒันธรรม อาหาร และธรรมชาตทิีง่ดงาม  

นมสัการพระใหญอ่าโอโมร ิณ วดัเซอริวิจ ิ 

เยีย่มชมพพิธิภณัฑเ์นบุตะวารสัเซ ่ทีจํ่าลองเทศกาลโคมไฟอนัเลือ่งชือ่ 

สมัผสัความงามของ ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่เกาะฮอนชู 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่ ฮโิรซาก ิชมปราสาทงามคูเ่มอืง 

ชมเจดยีท์ ีส่วยทีส่ดุในโทโฮค ุเจดยีฮ์โิรซาก ิ 

เทีย่วเมอืงฮาจโินะเฮะ (Hachinohe) เมอืงทา่เรอื ทีม่ดีที ี ่ตลาดเชา้ 

และ อทุยานธรรมชาตทิาเนะซาชไิคกนั 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและผลผลติจากแอปเป้ิล ผลไมข้ ึน้ชือ่แหง่อาโอโมร ิ

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

พเิศษ!!  สทัผสัประสบการณก์ารทํา ขา้วนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟรคุาวะ 

ทีอ่าหารทะเลท ัง้สด สะอาด อรอ่ย มคีณุภาพ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

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

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

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กตํา่กวา่ 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ทา่น** 
**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิอาโอโมร ิ 

06.30 น       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์R  สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ มี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

09.45 น      ออกเดนิทางสู่สนามฮาเนดะ กรุงโตเกยีว ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่JL032 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

17.55 น. เดนิทางถงึ สนามฮาเนดะ กรงุโตเกยีว ณ ประเทศญีปุ่่ น จากน ัน้เปลีย่นเครือ่ง 

19.55 น      ออกเดนิทางสูส่นามอาโอโมร ิณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL151  

21.10 น. เดนิทางถงึ สนามอาโอโมร ิหลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที่

พัก 

ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่อง วดัเซอเิรยีวจ ิ- พระใหญแ่หง่อาโอโมร ิ- ตลาดปลาฟรูคุาวะ - พพิธิภณัฑเ์นบตุะวารสัเซ่ - ถนน

ชนิ อาโอโมร ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

 เดนิทางสู ่วดัเซอเิรยีวจ ิ(Seiryu temple) สรา้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ. 1984 วัดแห่งนี้ก็ครบองคป์ระกอบ

ทัง้สถาปัตยกรรมทีค่งความดัง้เดมิของญีปุ่่ น ธรรมชาตทิีโ่อบลอ้ม นําท่านสกัการะ พระใหญ่แหง่อา

โอโมร ิ (Showa Daibutsu) องคพ์ระสมัฤทธิท์ีไ่ดช้ือ่ว่าใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นดว้ยความสงูกว่า 21.35 

เมตร ซึง่มขีนาดใหญ่กว่า ทีน่าราและคามาครุะ 

 เดนิทางสู ่ตลาดปลาฟูรุคาวะ (Furukawa Fish Market หรอื Aomori Gyosai Center) เป็น

ตลาดปลาทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงอาโอโมร ิทา่นจะไดล้ ิม้รสกบัอาหารทะเลสดๆ จากทอ้งถิน่ ผัดสดผัก

ดองชนดิต่างๆ HILIGHT!!! ของตลาดปลาแหง่นี ้คอื ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดส้รา้งสรรคข์า้วดนบูร ิ

(donburi ขา้วราดหนา้ต่างๆ) ดว้ยตนเอง เรียกว่า นกเคะดน (Nokkedon) จากอาหารทะเลตาม

ฤดกูาลประจําทอ้งถิน่ ทีข่ายอยู่ภายในตลาดเป็นประจําทกุวันทีต่ลาดเปิด 

 วธิกีารทําขา้วนกเคะดน (Nokkedon) เร ิม่ตน้ดว้ยการซือ้ตัว๋แบ่งออกเป็นเซต 5 ราคา 540 เยน กบัเซต 

10 ราคา 1,080 เยน โดยตั๋วทีไ่ดร้ับคุณสามารถนําไปแลกเปลีย่นเป็นอาหารทะเลต่างๆไดท้ั่วตลาด

(ตั๋ว 1 ใบสําหรับถว้ยขนาดปกต ิและ 2 ใบสําหรับถว้ยขนาดใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นปลาดบิ ปู หอย 

สาหร่ายทะเล ไขป่ลา และสนิคา้อืน่ๆมากมาย (ตัว๋ชนดินี้ไม่สามารถใชน้อกตลาดได)้ เมือ่เลอืกสรรจน

พอใจแลว้ก็นําไปรับประทานตามโตะ๊ทีจ่ัดเตรยีมไวใ้ห ้โดยมเีครื่องปรุงรสใหฟ้รี เชน่ วาซาบ ิซอสถั่ว

เหลอืง และขงิ พรอ้มน้ําเปลา่หรอืน้ําชาฟร ีแตส่าํหรับซปุรอ้นมโิซะและผักดองจะตอ้งซือ้ดว้ยตัว๋ 
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 (ขอ้มูลจาก Talon Japan) 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาฟรูคุาวะ   

 นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์นบุตะวารสัเซ่ (Nebuta Warasse) เป็นพพิธิภัณฑท์ี่จัดแสดงหรือ

จําลองเกีย่วกบัเทศกาลเนบตุะ หรอืเทศกาลแห่โคมไฟแห่งจังหวัดอะโอโมร ิซึง่จะจัดกันเป็นประจํา

ในช่วงตน้เดือนสงิหาคมของทุกปี ภายในจะไดส้ัมผัสกับโคมไฟของจรงิที่ใชแ้ห่ในเทศกาลอย่าง

ใกลช้ดิ จัดแสดงวธิีการประดษิฐ์โคมไฟอันละเอียดอ่อน รวมถงึจําลองบรรยากาศงานแห่ และการ

แสดงตกีลองอันกกึกอ้ง เสมอืนว่าไดเ้ขา้ไปร่วมในเทศกาลจรงิๆ  

 นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนชนิ อาโอโมร ิ(Shin Aomori Dori) ถนนสายหลักของเมืองอาโอโมร ิ

มสีนิคา้ตา่งๆ รวมถงึรา้นอาหารมากมาย รายเรยีงตามแนวถนน อกีหนึง่รา้นทีห่า้มพลาด คอื Osanai 

รา้นดงัทีเ่ดน่เร ือ่งหอยเชลล ์สงัเกตง่ายป้ายรา้นสเีหลอืงมรีูปหอยเชลลอ์ันใหญ่อยู่ มีใหเ้ลอืกหลาย

เมนู สัง่ง่ายเพราะมภีาษาอังกฤษ เมนูเด็ดคอื ซปุหอยเชลลม์โิสะ เป็นซปุใสใ่สห่อยมาบึม้ๆ หอมมโิสะ 

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงและเลอืกรับประทานอาหารตามอัธยาศยั 

คํา่    อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม ทะเลสาบโทวาดะ – ลําธารโออริาเซะ - เมอืงอาโอมาร ิ- เรอือนสุรณ์ฮกัโกดามาร ุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada) เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะฮอนชซู ึง่

เป็นเกาะหลกัของประเทศญีปุ่่ น แม่น้ําแห่งนี้เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีน่ยิมทีส่ดุแห่งหนึง่ตัง้อยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาต ิTowada-Hachimantai คาบเกี่ยวพรมแดนของจังหวัดอาโอโมร ิ(Aomori) กับ

จังหวัดอะคติะ (Akita) ความงามของทะเลสาบรวมถงึทศันียภาพโดยรอบจะปรากฏชดัในฤดูใบไมร้่วง

ดว้ยภเูขาและผนืป่าทีเ่ปลีย่นเป็นสเีหลอืง แดง สม้ คละกัน แต่สําหรับฤดูกาลอื่นๆ ก็งดงามไม่แพก้ัน 

จากนัน้ชม ลําธารโออริาเซะ (Oirase Stream) เป็นลําธารจากภเูขาทีง่ดงามในจังหวัดอาโอโมริ ซ ึง่

เป็นจุดชมใบไมร้่วงทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ทา่มกลางตน้ไมอ้ันเขยีวชอุ่มในฤดูใบไมผ้ลิ

และฤดรูอ้น แลว้จะเปลีย่นเป็นสเีฉดเหลอืงแดงในฤดูใบไมร้่วงประมาณปลายเดอืนตุลาคม-ตน้เดอืน

พฤศจกิายน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 จากนั้น นําท่านเดนิทางกลับ เมอืงอาโอโมร ิจากนั้นชม เรอือนุสรณ์ฮกัโกดามารุ (Hakkoda 

Maru Memorial Ship) เรือเฟอร์รี่ลําใหญ่ ที่จอดนิ่งสนิทอยู่ที่ท่าเรืออาโอโมร  ิ ซึง่แต่เดมิเคย

ใหบ้รกิารขา้มฝ่ังระหวา่งเกาะฮอนชกูบัเกาะฮอกไกโด ใชข้นคน สนิคา้ตา่งๆ หรอืแมก้ระทัง่ขบวนรถไฟ

ทีส่ามารถจุไดถ้งึ 48 ขบวนเลยทเีดยีว จนถงึปี 1988 อุโมงคเ์ซคัง (Seikan) ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เรือฮัก

โกดามารุก็ไดเ้ปลี่ยนเป็นพพิธิภัณฑ์ และเดนิเรือเป็นวันสุดทา้ย โดยดา้นในพิพธิภัณฑ์จัดแสดง

เรือ่งราวในอดตี อุปกรณ์เดนิเรอื วถิชีวีติ และวัฒนธรรมตา่งๆ  

คํา่    อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮโิรซาก ิ - ปราสาทฮโิรซาก ิ– หมูบ่า้นซกึารุ เนะบุตะ - เจดยี ์5 ช ัน้ วดัไซโช-อนิ - 

หอ้งสมดุเกา่แหง่เมอืงฮโิรซาก ิ- อาโอโมร ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 เดนิทางสู ่เมอืงฮโิรซาก ิ(Hirosaki) เคยเป็นเมอืงหลวงทางการเมอืงและวัฒนธรรมในภมูภิาคซูการุ

  (พื้นที่ทางทศิตะวันตกของจังหวัดอาโอโมริในปัจจุบัน) ในช่วงสมัยเอโดะ จึงทําใหเ้มืองนี้ยัง

 หลงเหลอืวัฒนธรรมทีเ่ฟ่ืองฟแูห่งหนึง่ในภมูภิาคโทโฮคุ นําทา่นสู ่ปราสาทฮโิรซาก ิ(Hirosaki  

  Castle) ถูกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1611 โดยตระกูลซูการุ  โครงสรา้งปราสาทมีทั ้งหมด 3 ชั ้น 

 ประกอบดว้ย คปูราสาท ป้อม ประตปูราสาท และป้อมตามมุมปราสาท ตัง้อยู่ในบรเิวณสวนสาธารณะฮ ิ

 โรซากทิีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 0.6 ตารางกโิลเมตร โครงสรา้งปราสาทเดมิทีม่ทีัง้หมด 5 ชัน้ ถกูไฟไหมจ้าก

 เหตกุารณ์ฟ้าผ่าในปี 1627  และไดส้รา้งขึน้ใหม่ในปี 1810 ใหก้ลายเป็นแบบ 3 ชัน้ในปัจจุบัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นซกึารุ เนะบุตะ (Tsugaru Neputa Mura) อยู่ทางดา้นขวาของสวนฮโิรซากซิ ึง่

เป็นทีต่ัง้ของปราสาทฮโิรซาก ิทีน่ี่มกีารจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับงานฝีมือทอ้งถิน่และซกึารุ เนะบุ

ตะ ซึง่ซกึารุ เนะบุตะเป็นหนึ่งในเทศกาลหลักโดยจะจัดในช่วงหนา้รอ้น เทศกาลดังกล่าวนี้จะ

เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งหุ่นขนาดใหญ่ทีทํ่าจากไมไ้ผ่ ไม ้เถาวัลยแ์ละกระดาษ หลังจากพงศาวดารของ

สามอาณาจักรและ Water Margin โดยเป็นการเดนิขบวนไปตามถนนในเมอืง จดุไฮไลท ์ทีส่าํคญัคอื

หุ่นทีม่คีวามสงูอย่างนอ้ย 10 เมตร ทมีงานจากในหมู่บา้นจะทําการแสดงการตกีลองไทโกะ พรอ้มกับ

การเลน่ดนตร ีซึง่จะจัดตลอดทัง้ปี เดนิทางสู ่วดัไซโชอนิ เป็นทีต่ัง้ของ เจดยีฮ์โิรซากขินาด 5 ช ัน้ 

มคีวามสงู 31.2 ม.  พืน้ทีช่ัน้แรกกวา้งขวางเกอืบ 32.7 ตร.ม.   เจดยีห์ลังนี้เป็นหนึง่ในเหล่าเจดยี์ 5 

ชัน้ทีอ่ยู่เหนือสดุของประเทศญีปุ่่ น และบางครัง้ก็ไดช้ือ่ว่าเป็น "เจดยีท์ ีส่วยทีสุ่ดในโทโฮคุ"  เจดยี์

สรา้งเสร็จเมือ่ปีค.ศ. 1667 และในปีค.ศ. 1908 ก็ไดร้ับยกย่องใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีส่ําคัญ

แห่งประเทศญี่ปุ่ นนําท่านเดนิทางสู่ หอ้งสมุดเก่าแห่งเมอืงฮโิรซาก ิ(Former Hirosaki City 

Library ) อาคารหอ้งสมุดหลังนี้ถอืเป็นสญัลักษณ์อีกอย่างนงึของฮโิรซาก ิเพราะนักท่องเทีย่วต่าง

นยิมมาหยุดถา่ยรูปตกึนี้กนัทกุคน การออกแบบภายนอกของตกึเป็นแบบยุโรปผสมกับวัฒนธรรมแบบ

จนี มคีวามสวยงามดว้ยตวัตกึสขีาวประดบัดว้ยกระเบือ้งหลงัคาสแีดงสลบัสเีขยีวของขอบหนา้ตา่งและ

ประต ู

คํา่    อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
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ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  เมอืงฮาจโินะเฮะ - ตลาดเชา้มทิส ึมนิาโตะ  - โรงงานสาเกฮาจโินเฮะ ชูโซ – ตลาดฮาโชวก ุ 

  เซ็นเตอร ์ - อทุยานธรรมชาตทิาเนะซาชไิคกนั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 เดนิทางสู ่เมอืงฮาจโินะเฮะ (Hachinohe) เมืองท่าเรือ มีชายฝ่ังตดิมหาสมุทรแปซฟิิกยาวกว่า 14 

กโิลเมตร มีชือ่เสยีงเรื่องอาหารทะเล และตลาดเชา้เลือ่งชือ่ นําท่านสู่ ตลาดเชา้มทิส ึมนิาโตะ  

Mutsu-minato จะม ีรปูปัน้หนิคณุป้า อซิาบะ โนะ คะโจ ถอืปลาหมกึเป็นสญัลกัษณ์ของตลาด

แหง่นี ้เป็นตลาดทีม่อีายุเกา่แกท่ีส่ดุในเมือง อยู่หนา้สถานีรถไฟ JR Mutsu-minato เป็นอาคารสอง

ชัน้ ชัน้ลา่งจะขายอาหารสด ชัน้บนเป็นอาหารแหง้ เปิดทุกวัน ตัง้แต่ตสีามจนถงึเทีย่งวัน จากนัน้นํา

ท่านสู ่โรงงานสาเกฮาจโินเฮะ ชูโซ (Hachinohe Shuzo) เป็นโรงงานทีผ่ลติสาเกมากว่า 100 ปี

แลว้ ตวัอาคารดัง่เดมิทีเ่ห็น ไดร้ับการยกย่องเป็นสมบัตขิองชาตเิป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาโชวก ุเซ็นเตอร ์(Hasshoku Center) ทีน่ี่ถอืไดว้่าเป็นศูนยก์ลางการคา้

การขายอาหารทะเลของเมอืง มมีากกว่า 60 รา้นคา้ แบ่งเป็นโซนตา่งๆ ของสด ของแหง้ ผักสด ของ

ฝาก เหลา้สาเก และรา้นอาหาร   
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เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 เดนิทางสู ่อทุยานธรรมชาตทิาเนะซาชไิคกนั (Tanesashi-kaigan) เป็นจุดชมววิชือ่ดังของเมือง

ฮาจโินะเฮะ เรยีกไดว้่า เป็นหนึง่ไฮไลทจ์ุดทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาเทีย่ว เป็นลานกวา้งขนาด

ประมาณ 24 ตารางกโิลเมตร ปกคลมุไปดว้ยหญา้ทัง้ผนื รมิๆ ขอบดา้นตดิทะเลจะเป็นแนวโขดหนิ มี

ทัง้กอ้นใหญ่กอ้นเล็กวางซอ้นกนั มองไปคลา้ยงานประตมิากรรม ถา้หันหนา้เขา้ทะเลมองไปทางซา้ย

จะมศีาลาอยู่บนเนนิสงู เป็นจุดชมววิพาโนรามาแบบ 360 องศา ทีน่ี่ไดร้ับการแต่งตัง้ใหเ้ป็น Sanriku 

Reconstruction National Park เมือ่วันที ่ 24 พฤษภาคม 2013 ดว้ยความทีเ่ป็นพื้นทีส่เีขยีวขนาด

ใหญ่ ทําใหท้ี่นี่ถูกเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 สถานทีท่่องเที่ยวที่มีทางเดนิสวยทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น 

เพราะมทีางเดนิทอดยาวไปถงึชายทะเล สามารถมาเทีย่วไดทุ้กฤดู สวยงามแตกต่างกันออกไป ได ้

เวลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงอาโอโมร ิ

คํา่    อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่ก สะพานคูร่กัอาโอโมร ิ(ผา่นชม) – A-Factory – ศนูยข์อ้มลูการทอ่งเทีย่วอาโอโมร ิASPAM  

  สนามบนิอาโอโมร ิ- สนามบนิฮาเนดะ โตเกยีว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 นําท่านผ่านชม สะพานฮคิโิคม ิบาช ิ(Hikikomi Bashi) หรือ สะพานคูร่กัอาโอโมร  ิ เพราะชอบมี

คู่รักมาชมววิสะพานแลว้มาสารภาพรักหรือขอแต่งงาน นําท่านเดนิทางสู ่A-FACTORY แหล่งชอ้ปป้ิง

สนิคา้ของฝากสุดฮติของเมืองอาโอโมร ิดา้นในจะมีสนิคา้ทอ้งถิน่ของอาโอโมรมิากมาย โดยเฉพาะ

แอปเปิลไซเดอรแ์ละน้ําแอปเปิลทีท่าง A-FACTORY ไดนํ้าแอปเปิลทอ้งถิน่อาโอโมรมิาทํา เป็นสนิคา้

หา้มพลาดของทีน่ี่เลยทเีดยีว จากนั้นนําท่านสู ่ศูนยข์อ้มูลการทอ่งเทีย่วอาโอโมร ิASPAM ตกึรูป

สามเหลีย่มดา้นเทา่แห่งนี้ ไดร้ับการออกแบบมาจากอักษรตวั A ของคําว่า อาโอโมร ิสถานทีแ่ห่งนี้เป็น

ศูนย์รวมขอ้มูลเกีย่วกับอาโอโมริ มีทัง้หมด 15 ชัน้และมีความสงู 76 ม. นอกจากนี้ยังมีรา้นจําหน่าย

ผลติภณัฑพ์ืน้บา้น โรงภาพยนตรพ์าโนรามา และหอสงัเกตการณ์ อาคารแห่งนี้มภีตัตาคารมากมายคอย

ใหบ้รกิาร รวมถงึรา้นอาหารทีม่วีวิแบบพาโนรามาและอาหารทอ้งถิน่ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทช์มววิพานา

โรมา่ช ัน้ที ่13) 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

 

  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาโอโมร ิ

20.35 น.     เหนิฟ้าสู ่สนามบนิฮาเนดะ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL150  

  (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น เพือ่เปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL033 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

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



 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (TTN) PREMIUM IN AOMORI 7D5N (JLAO) 
 

 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 25 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
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 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง E-

Mail 

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการออก

ตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกนั 
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 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไม่อาจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของค่าใชจ้่ายที่

สมัภาระน้ําหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภยั อัคคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรือในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี

ดงันี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือส ิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

ทีพํ่านักอยู่ในประเทศไทย 
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
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10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวม

จํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนื้อวัว  ไมท่านเนื้อหม ู ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

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

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

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


