
 

 

รหัสทัวร TTN1900574 
ทัวรญี่ปุ�น อาโอโมริ 7 วัน 5 คืน (JL) 
สักการะ พระใหญแหงอาโอโมริ วัดเซอิเรียวจ ิ   พิพิธภณัฑเนบุตะวารัสเซ   เรือ
อนุสรณฮักโกดามารุ   ปราสาทฮิโรซากิ   สะพานฮิคิโคมิ บาชิ (Hikikomi 
Bashi) หรือ สะพานคูรักอาโอโมริ 

 

 
 

 



 

 

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ  
06.30 น     พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร R  สายการบนิ

เจแปนแอรไลน มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับทาน 
09.45 น     ออกเดินทางสูสนามฮาเนดะ กรุงโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินเจแปน

แอรไลน เท่ียวบินที ่JL032 (บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง) 
17.55 น. เดินทางถึง สนามฮาเนดะ กรุงโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ�น จากนั้นเปลี่ยนเครื่อง 
19.55 น      ออกเดินทางสูสนามอาโอโมริ ณ ประเทศญี่ปุ �น โดยสายการบินเจแปนแอรไลน 

เท่ียวบินที ่JL151  
21.10 น. เดินทางถึง สนามอาโอโมริ หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว จากน้ัน

เดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 
ที่พัก AOMORI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่สอง วัดเซอิเรียวจิ - พระใหญแหงอาโอโมริ - ตลาดปลาฟูร ุคาวะ - 

พิพิธภัณฑเนบุตะวารัสเซ - ถนนชิน อาโอโมริ 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสู วัดเซอิเรียวจิ (Seiryu temple) สรางขึ้นเมื่อ ป ค.ศ. 1984 วัดแหงน้ี

ก็ครบองคประกอบทั้งสถาปตยกรรมที่คงความดั้งเดิมของญี่ปุ�น ธรรมชาติที่โอบ
ลอม นําทานสักการะ พระใหญแหงอาโอโมริ (Showa Daibutsu) องคพระ
สัมฤทธิ์ที่ไดชื่อวาใหญที่สุดในญี่ปุ�นดวยความสูงกวา 21.35 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ
กวา ที่นาราและคามาคุระ 

 เดินทางส ู   ตลาดปลาฟ ูร ุคาวะ (Furukawa Fish Market หร ือ Aomori 
Gyosai Center) เปนตลาดปลาที่ตั้งอยูใจกลางเมืองอาโอโมริ ทานจะไดลิ้มรส
กับอาหารทะเลสดๆ จากทองถิ่น ผัดสดผักดองชนิดตางๆ HILIGHT!!! ของตลาด
ปลาแหงน้ี คือ ใหนักทองเที่ยวไดสรางสรรคขาวดนบูริ(donburi ขาวราดหนา
ตางๆ) ดวยตนเอง เรียกวา นกเคะดน (Nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดูกาล
ประจําทองถิ่น ที่ขายอยูภายในตลาดเปนประจําทุกวันที่ตลาดเปด 

 วิธีการทําขาวนกเคะดน (Nokkedon) เริ่มตนดวยการซื้อตั๋วแบงออกเปนเซต 5 
ราคา 540 เยน กับเซต 10 ราคา 1,080 เยน โดยตั๋วที่ไดรับคุณสามารถนําไป



 

 

แลกเปลี่ยนเปนอาหารทะเลตางๆไดทั่วตลาด(ตั๋ว 1 ใบสําหรับถวยขนาดปกต ิและ 
2 ใบสําหรับถวยขนาดใหญ) ไมวาจะเปนปลาดิบ ปู หอย สาหรายทะเล ไขปลา 
และสินคาอื่นๆมากมาย (ตั๋วชนิดนี้ไมสามารถใชนอกตลาดได) เมื่อเลือกสรรจน
พอใจแลวก็นําไปรับประทานตามโตะที่จัดเตรียมไวให โดยมีเครื่องปรุงรสใหฟรี 
เชน วาซาบิ ซอสถั่วเหลือง และขิง พรอมน้ําเปลาหรือน้ําชาฟรี แตสําหรับซุปรอนมิ
โซะและผักดองจะตองซื้อดวยตั๋ว 

 (ขอมูลจาก Talon Japan) 
 
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ   
 นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเนบุตะวารัสเซ (Nebuta Warasse) เปนพิพิธภัณฑที่

จัดแสดงหรือจําลองเกี่ยวกับเทศกาลเนบุตะ หรือเทศกาลแหโคมไฟแหงจังหวัดอะ
โอโมริ ซึ่งจะจัดกันเปนประจําในชวงตนเดือนสิงหาคมของทุกป ภายในจะไดสัมผัส
กับโคมไฟของจริงที่ใชแหในเทศกาลอยางใกลชิด จัดแสดงวิธีการประดิษฐโคมไฟ
อันละเอียดออน รวมถึงจําลองบรรยากาศงานแห และการแสดงตีกลองอันกึกกอง 
เสมือนวาไดเขาไปรวมในเทศกาลจริงๆ  

 นําทานอิสระชอปปم�ง ณ ถนนชิน อาโอโมริ (Shin Aomori Dori) ถนนสายหลัก
ของเมืองอาโอโมริ มีสินคาตางๆ รวมถึงรานอาหารมากมาย รายเรียงตามแนว
ถนน อีกหน่ึงรานที่หามพลาด คือ Osanai รานดังที่เดนเร่ืองหอยเชลล สังเกตงาย
ป�ายรานสีเหลืองมีรูปหอยเชลลอันใหญอยู มีใหเลือกหลายเมนู สั่งงายเพราะมี
ภาษาอังกฤษ เมนูเด็ดคือ ซุปหอยเชลลมิโสะ เปนซุปใสใสหอยมาบึ้มๆ หอมมิโสะ 
อิสระใหทานเดินชอปปم�งและเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

คํ่า    อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
ที่พัก AOMORI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่สาม ทะเลสาบโทวาดะ – ลําธารโออิราเซะ - เมืองอาโอมาริ - เรือ

อนุสรณฮักโกดามารุ 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบโทวาดะ (Lake Towada) เปนทะเลสาบที่ใหญที่สุด
บนเกาะฮอนชูซึ ่งเปนเกาะหลักของประเทศญี่ปุ �น แมนํ ้าแหงนี้เปนจุดชมใบไม



 

 

เปล ี ่ยนส ีท ี ่ นิยมท ี ่ส ุดแห งหน ึ ่ งตั ้ งอย ู  ในเขตอ ุทยานแห งชาติ  Towada-
Hachimantai คาบเกี่ยวพรมแดนของจังหวัดอาโอโมริ (Aomori) กับจังหวัดอะคิ
ตะ (Akita) ความงามของทะเลสาบรวมถึงทัศนียภาพโดยรอบจะปรากฏชัดในฤดู
ใบไมรวงดวยภูเขาและผืนป�าที่เปลี่ยนเปนสีเหลือง แดง สม คละกัน แตสําหรับ
ฤดูกาลอื่นๆ ก็งดงามไมแพกัน จากนั้นชม ลําธารโออิราเซะ (Oirase Stream) 
เปนลําธารจากภูเขาที่งดงามในจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งเปนจุดชมใบไมรวงที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดในประเทศญี่ปุ�น ทามกลางตนไมอันเขียวชอุมในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน 
แลวจะเปลี่ยนเปนสีเฉดเหลืองแดงในฤดูใบไมรวงประมาณปลายเดือนตุลาคม-ตน
เดือนพฤศจิกายน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้น นําทานเดินทางกลับ เมืองอาโอโมริ จากนั้นชม เรืออนุสรณฮักโกดามารุ 
(Hakkoda Maru Memorial Ship) เร ือเฟอรร ี ่ล ําใหญ ที ่จอดนิ่งสนิทอยู ที่
ทาเรืออาโอโมริ ซึ่งแตเดิมเคยใหบริการขามฝم�งระหวางเกาะฮอนชูกับเกาะฮอกไก
โด ใชขนคน สินคาตางๆ หรือแมกระทั่งขบวนรถไฟที่สามารถจุไดถึง 48 ขบวน
เลยทีเดียว จนถึงป 1988 อุโมงคเซคัง (Seikan) ไดเปดใหบริการ เรือฮักโกดามา
รุก็ไดเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑ และเดินเรือเปนวันสุดทาย โดยดานในพิพิธภัณฑจัด
แสดงเร่ืองราวในอดีต อุปกรณเดินเรือ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมตางๆ  

คํ่า    อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 

ที่พัก  AOMORI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 
วันที่สี่ เมืองฮิโรซากิ  - ปราสาทฮิโรซากิ – หมูบานซึการุ เนะบุตะ - เจดีย 

5 ช้ัน วัดไซโช-อิน - หองสมุดเกาแหงเมืองฮิโรซากิ - อาโอโมริ 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู   เมืองฮิโรซากิ (Hirosaki) เคยเปนเมืองหลวงทางการเมืองและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคซูการุ (พื้นที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอาโอโมริในปจจุบัน) 
ในชวงสมัยเอโดะ จึงทําใหเมืองนี้ยังหลงเหลือวัฒนธรรมที่เฟ องฟูแหงหนึ่งใน�م
ภูมิภาคโทโฮคุ นําทานสู ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) ถูกสรางขึ้นในป 



 

 

ค.ศ.1611 โดยตระกูลซูการุ โครงสรางปราสาทมีท้ังหมด 3 ชั้น  ประกอบดวย 
คูปราสาท ป�อม ประตูปราสาท และป�อมตามมุมปราสาท ตั ้งอยู ในบริเวณ
สวนสาธารณะฮิโรซากิที่มีพื้นที่ประมาณ 0.6 ตารางกิโลเมตร โครงสรางปราสาท
เดิมท่ีมีท้ังหมด 5 ชั้น ถูกไฟไหมจาก เหตุการณฟ�าผาในป 1627  และไดสราง
ขึ้นใหมในป 1810 ใหกลายเปนแบบ 3 ชั้นในปจจุบัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสู หมูบานซึการุ เนะบุตะ (Tsugaru Neputa Mura) อยูทางดานขวา
ของสวนฮิโรซากิซึ่งเปนที่ตั้งของปราสาทฮิโรซากิ ที่นี่มีการจัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับงานฝมือทองถิ่นและซึการุ เนะบุตะ ซึ่งซึการุ เนะบุตะเปนหนึ่งในเทศกาล
หลักโดยจะจัดในชวงหนารอน เทศกาลดังกลาวน้ีจะเกี่ยวของกับการสรางหุนขนาด
ใหญที ่ท ําจากไมไผ ไม เถาวัลยและกระดาษ หลังจากพงศาวดารของสาม
อาณาจักรและ Water Margin โดยเปนการเดินขบวนไปตามถนนในเมือง จุด
ไฮไลท ที่สําคัญคือหุนที่มีความสูงอยางนอย 10 เมตร ทีมงานจากในหมูบานจะทํา
การแสดงการตีกลองไทโกะ พรอมกับการเลนดนตรี ซึ่งจะจัดตลอดทั้งป เดินทางสู 
วัดไซโชอิน เปนที่ตั้งของ เจดียฮิโรซากิขนาด 5 ชั้น มีความสูง 31.2 ม.  พื้นที่ชั้น
แรกกวางขวางเกือบ 32.7 ตร.ม.   เจดียหลังนี้เปนหนึ่งในเหลาเจดีย 5 ชั้นที่อยู
เหนือสุดของประเทศญี่ปุ�น และบางครั้งก็ไดชื่อวาเปน "เจดียที่สวยที่สุดในโทโฮคุ"  
เจดียสรางเสร็จเมื ่อปค.ศ. 1667 และในปค.ศ. 1908 ก็ไดรับยกยองใหเปน
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงประเทศญี่ปุ�นนําทานเดินทางสู หองสมุดเกา
แหงเมืองฮิโรซากิ (Former Hirosaki City Library ) อาคารหองสมุดหลังนี้ถือ
เปนสัญลักษณอีกอยางนึงของฮิโรซากิ เพราะนักทองเที่ยวตางนิยมมาหยุดถายรูป
ตึกนี้กันทุกคน การออกแบบภายนอกของตึกเปนแบบยุโรปผสมกับวัฒนธรรมแบบ
จีน มีความสวยงามดวยตัวตึกสีขาวประดับดวยกระเบื้องหลังคาสีแดงสลับสีเขียว
ของขอบหนาตางและประต ู

คํ่า    อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
ที่พัก AOMORI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่หา เมืองฮาจิโนะเฮะ - ตลาดเชามิทสึ มินาโตะ  - โรงงานสาเกฮาจิโนเฮะ   
              ชูโซ – ตลาดฮาโชวกุ เซ็นเตอร  - อุทยานธรรมชาติทาเนะซาชิไคกัน  



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 เดินทางสู เมืองฮาจิโนะเฮะ (Hachinohe) เมืองทาเรือ มีชายฝم�งติดมหาสมุทร

แปซิฟกยาวกวา 14 กิโลเมตร มีชื่อเสียงเรื่องอาหารทะเล และตลาดเชาเลื่องชื่อ 
นําทานสู ตลาดเชามิทสึ มินาโตะ  Mutsu-minato จะมี รปูปم�นหินคุณป�า อิซาบะ 
โนะ คะโจ ถือปลาหมึกเปนสัญลักษณของตลาดแหงน้ี เปนตลาดที่มีอายุเกาแก
ที่สุดในเมือง อยูหนาสถานีรถไฟ JR Mutsu-minato เปนอาคารสองชั้น ชั้นลาง
จะขายอาหารสด ชั้นบนเปนอาหารแหง เปดทุกวัน ตั้งแตตีสามจนถึงเที่ยงวัน 
จากนั้นนําทานสู โรงงานสาเกฮาจิโนเฮะ ชูโซ (Hachinohe Shuzo) เปนโรงงาน
ที่ผลิตสาเกมากวา 100 ปแลว ตัวอาคารดั่งเดิมที่เห็น ไดรับการยกยองเปนสมบัติ
ของชาติเปนที่เรียบรอย 
นําทานเดินทางสู ตลาดฮาโชวกุ เซ็นเตอร (Hasshoku Center) ที่น่ีถือไดวาเปน
ศูนยกลางการคาการขายอาหารทะเลของเมือง มีมากกวา 60 รานคา แบงเปน
โซนตางๆ ของสด ของแหง ผักสด ของฝาก เหลาสาเก และรานอาหาร   

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
 เดินทางสู อุทยานธรรมชาติทาเนะซาชิไคกัน (Tanesashi-kaigan) เปนจุดชมวิว

ชื่อดังของเมืองฮาจิโนะเฮะ เรียกไดวา เปนหนึ่งไฮไลทจุดทองเที่ยวที่นักทองเที่ยว
นิยมมาเที่ยว เปนลานกวางขนาดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร ปกคลุมไปดวย
หญาทั้งผืน ริมๆ ขอบดานติดทะเลจะเปนแนวโขดหิน มีทั้งกอนใหญกอนเล็กวาง
ซอนกัน มองไปคลายงานประติมากรรม ถาหันหนาเขาทะเลมองไปทางซายจะมี
ศาลาอยูบนเนินสูง เปนจุดชมวิวพาโนรามาแบบ 360 องศา ที่นี่ไดรับการแตงตั้ง
ใหเปน Sanriku Reconstruction National Park เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 
2013 ดวยความที่เปนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ ทําใหที่นี่ถูกเลือกใหเปน 1 ใน 100 
สถานที่ทองเท่ียวที่มีทางเดินสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ�น เพราะมีทางเดินทอดยาวไป
ถึงชายทะเล สามารถมาเที่ยวไดทุกฤดู สวยงามแตกตางกันออกไป ไดเวลาอัน
สมควร นําทานเดินทางกลับสูเมืองอาโอโมร ิ

คํ่า    อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
ที่พัก AOMORI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่หก สะพานคูรักอาโอโมริ (ผานชม) – A-Factory – ศูนยขอมูลการ 



 

 

             ทองเที่ยวอาโอโมริ ASPAM สนามบินอาโอโมริ –  
             สนามบินฮาเนดะ โตเกียว 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

 นําทานผานชม สะพานฮิคิโคมิ บาชิ (Hikikomi Bashi) หรือ สะพานคูรักอาโอโมริ 
เพราะชอบมีคูรักมาชมวิวสะพานแลวมาสารภาพรักหรือขอแตงงาน นําทานเดินทาง
สู A-FACTORY แหลงชอปปم�งสินคาของฝากสุดฮิตของเมืองอาโอโมริ ดานในจะมี
สินคาทองถิ่นของอาโอโมริมากมาย โดยเฉพาะแอปเปลไซเดอรและน้ําแอปเปลที่ทาง 
A-FACTORY ไดนําแอปเปลทองถิ่นอาโอโมริมาทํา เปนสินคาหามพลาดของที่น่ี
เลยทีเดียว จากนั้นนําทานสู ศูนยขอมูลการทองเที่ยวอาโอโมริ ASPAM ตึกรูป
สามเหลี่ยมดานเทาแหงน้ี ไดรับการออกแบบมาจากอักษรตัว A ของคําวา อาโอโมริ 
สถานที่แหงนี้เปนศูนยรวมขอมูลเกี่ยวกับอาโอโมริ มีทั้งหมด 15 ชั้นและมีความสูง 
76 ม. นอกจากนี้ยังมีรานจําหนายผลิตภัณฑพื้นบาน โรงภาพยนตรพาโนรามา และ
หอสังเกตการณ อาคารแหงนี้มีภัตตาคารมากมายคอยใหบริการ รวมถึงรานอาหาร
ที่มีวิวแบบพาโนรามาและอาหารทองถิ่น (ไมรวมคาขึ้นลิฟทชมวิวพานาโรมาชั้นที่ 
13) 

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเยน็ตามอัธยาศัย** 
 
  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินอาโอโมริ 
20.35 น.    เหินฟ�าสู สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินเจแปน แอรไลน เท่ียวบิน 
                ทีJ่L150(มีบริการอาหารพรอมเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
21.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น เพื่อเปลี่ยนเครื่อง  
วนัที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
00.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไลน 

เท่ียวบินที ่JL033 
04.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว กรุปไซต 
21-27 มีนาคม 2562 48,888.- 8,900.- 30+1 

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

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ  
ราคาเด็กตํ่ากวา 2 ป (Infant) 9,000 บาท/ทาน** 
**ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกด 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

 
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน   หักคาต๋ัวออก 10,000 บาท 

 
ฤดูหนาวในญี่ปุ�นมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่น
ตองระวัง แวนควรจะตองมี เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 
 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์  
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง



 

 

ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบรษิัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ัง ใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทาง E-Mail 
 สงรายชื ่อสํารองที ่นั ่ง ผู เดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื ่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 



 

 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการ

การันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได  รวมถึงเท ี ่ยวบิน พิเศษเช น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั ๋วเครื ่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว 
REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 

กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 
7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 
(9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  

 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

 
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรบัทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรม ที ่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานงึถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทาง
ประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากเกิดสิ ่งของสูญหาย อันเนื ่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติ เหต ุจากความประมาทของ
นักทองเทีย่วเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมี
หอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 
หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 
4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร...................................................................... วันเดินทาง................................................. 

ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง

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

รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง  
เรียงตามหองพัก) 

 
 
 
 

ล ํ า ดั
บ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร  ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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


