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AOMORI SNOW MONSTER TOKYO PREMIUM  

7D 5N โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวัน ค ่า โรงแรมทีพั่ก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) 
(JL032 09.55 – 17.30) – โตเกียว 

 ✈ 🍽 

SHINJUKU 
WASHINTON HOTEL  

หรอืเทียบเท่า  

2 

วดัอาซากสุะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทร ี– โอไดบะ – ไดเวอรซ์ิตี ้– 

อควาซิตี ้– สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมร ิ(JL147 15.35 

– 16.55) – เมืองอาโอโมร ิ
🍽 อิสระ 🍽 

DAIWA ROYNET 
AOMORI HOTEL 
หรอืเทียบเท่า 

3 
เทือกเขาฮักโกดะ – นั่ งกระเช้าลอยฟ้า ชม Snow Monster – 
พิพิธภณัฑเ์นบตูะ – ปราสาทฮิโรซากิ – เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบ
โทวาดะ – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

🍽 🍽 🍽 

OIRASE MORI NO 

HOTEL [♨] หรือ
เทียบเท่า 

4 
ล าธารโออิราเซะ – อาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บา้นซามไูร 
คะคโุนะดาเตะ – อิวาเตะ – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 🍽 🍽 🍽 

HIRAIZUMI HOTEL 

MUSASHIBO [♨] 

หรอืเทียบเท่า 

5 
เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – วดัซูซอนจิ – อิออน มอลล ์โมริโอ
กะ – เมืองโมรโิอกะ – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 🍽 🍽 🍽 

SHIZUKUISHI 

PRINCE HOTEL [♨] 
หรอืเทียบเท่า 

6 
Morioka Handi Works Square – กิจกรรม ลานสกี APPI SKI 
RESORT – เมืองมิซาวะ (สนามบินมิซาวะ) – โตเกียว (สนามบิน
ฮาเนดะ)(JL158 19.25 – 20.50) 

🍽 🍽 อิสระ 

 

7 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 
(JL033 00.05-05.05) ✈   

 

Hi light 
นั่งกระเชา้ลอยฟ้า ชมสโนวม์อนสเตอร ์| กิจกรรม ลานสกี APPI SKI RESORT | ลอ่งเรอืเกบิเค | วดัซูซอนจ ิ|  
ทะเลสาบโทวาดะ | ล  าธารโออิราเซะ | หมูบ่า้นซามไูร คะคโุนะดาเตะ | พิพิธภณัฑเ์นบตูะ | วดัอาซากสุะ |  

ชอ้ปป้ิงโอไดบะ | อิออน มอลล ์โมรโิอกะ | พกัออนเซ็น 3 คืน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) (JL032 09.55 – 17.30) 
– โตเกียว 

07.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์P สายการเจแปนแอรไ์ลน ์เจ้าหน้าที ่ใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 032 (สายการบนิมี

บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

17.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว ์พชื ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]  

จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางของธุรกิจ วฒันธรรม แฟชั่น 

และเทคโนโลยีล า้สมยัของประเทศ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

ทีพั่ก  น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก SHINJUKU WASHINTON HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่2 
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ิตี ้– อควาซิตี ้– สนามบิน

ฮาเนดะ – สนามบนิอาโอโมริ (JL147 15.35 – 16.55) – เมืองอาโอโมริ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะ

ไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษท์ี่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลือก

ซือ้เครื่องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปปิ้งที่มีช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของ

ที่ระลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเลน่โบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 เดินสู่รมิแม่น ้าสุมิดะ อิสระใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย 

ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเม่ือ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสูงของหอ

กวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสงู 553 เมตร 

 
 โอไดบะ (Odaiba) ศูนยก์ลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้

หลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอรซ์ิตี ้ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และใหท้่านถ่ายรูปกบักนัดัม้

ตวัใหม่ RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรบัคอกนัดัม้ อย่างกนัดัม้คา

เฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทั้งรา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้น

กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั จุดเด่นของที่น่ีอยู่ทีช้ั่น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิด

ตา่งๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่น่ี ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน 

 
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปป้ิง 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสูส่นามบนิฮาเนดะ เพื่อเดินทางสู ่สนามบนิอาโอโมริ 

13.35 น. ถึง สนามบนิฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

15.35 น. ออกเดินทางสู ่สนามบนิอาโอโมริ โดย สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 147 

16.55 น. เดินทางถึง สนามบนิอาโอโมริ หลงัจากนัน้พาทกุท่านเดินทางเขา้สูเ่มือง อาโอโมริ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีพั่ก  เดินทางเขา้สูท่ี่พกั DAIWA ROYNET AOMORI HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่3 
เทือกเขาฮักโกดะ – น่ังกระเช้าลอยฟ้า ชม Snow Monster – พิพิธภัณฑ์เนบูตะ – 

ปราสาทฮิโรซาก ิ– เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เทือกเขาฮักโกดะ (MT.Hakkoda)  ตั้งอยู่เหนือสุดของจังหวัดอาโอโมริ และถือเป็นหนึ่งในภูเขาที่มีช่ือเสียงมากที่สุด

แห่งนึงในประเทศญ่ีปุ่ น มีความงดงามตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึงกลางเดือน ต.ค. ใบไม้

จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สม้ สวยงาม ส่วนช่วงเดือนธันวาคม หิมะจะเริ่มตก ท าใหต้น้ไมพ้ืน้ที่บรเิวณนี ้ถกูปกคลมุไปดว้ย

หิมะ จนคลา้ยราวกบัเป็นรูปปีศาจหิมะ หรอื Snow Monster นัน้เอง 

 น าท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู่ ยอดเขาฮักโกดะ (MT.Hakkoda) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความสงู 1,585 เมตร 

ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ภเูขาที่สวยงามของญ่ีปุ่ น ที่น่ียงัเป็นสถานที่ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีในฤดใูบไมร้ว่งที่สวยงาม

มากๆที่หนึ่งอีกดว้ย มีใบไมห้ลากสีทั้งแดง เขียว เหลือง สม้ พรอ้มใจกันสลบัสีเพิ่มความความสวยงามใหก้ับภูเขาทัง้ลูก 

ช่วงเวลาใบไมเ้ปลี่ยนสีของที่น่ีคือปลายเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็นตวัเมืองอาโอโมริ พรอ้มชมความงดงาม

ของใบไมเ้ปลี่ยนสี ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกในบริเวณภูเขา ท าใหต้น้ไมถู้กแช่แข็งดว้ยหิมะจนกลายเป็นรูปร่างแปลกๆ

แตกต่างกนัไปที่เรียกกนัว่า ปิศาจหิมะ หรือสโนวม์อนสเตอร์ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปแบบเต็มอิ่มกบัหิมะที่

เย็นฉ ่า (ความหนาของหมิะขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี) 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑเ์นบูตะ (Nebuta Warasse) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงโคมไฟ ที่ใชแ้สดงในเทศกาลอาโอโม

ริเนบูตะมทัซึริ ซึ่งสามารถเย่ียมชมไดภ้ายในมีโคมไฟที่ใชส้  าหรบัขบวนพาเหรดที่มีการจดัขึน้ในช่วงตน้เดือนสิงหาคมของ

ทกุๆปีซึง่เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่เป็นที่ขึน้ช่ือของเมืองนี ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) ปราสาทแหล่งนีถื้อเป็นสญัลักษณข์องเมืองฮิโรซากิ สรา้งเสร็จในปีค.ศ.1611 โดย
แต่เดิมเป็นปราสาทหา้ชัน้แลว้ถกูฟ้าผ่า ท าใหเ้กิดไฟไหมช้ัน้หา้จนในปี 1810 มีการบรูณะปราสาทจนเหลือเป็นหอคอยเพียง 
3 ชัน้ และในปี 1952 ปราสาทแห่งนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ ในฐานะปราสาทเก่าแก่ในสมัยเอโดะที่ยัง
หลงเหลืออยู่ 

 
 ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) ก าเนิดขึน้จากการปะทุของภูเขาไฟราว 2,000 ปีก่อน ท าใหเ้กิดเป็นแอ่งทะเลสาบ

กวา้งใหญ่บนระดบัความสงูกว่า 400 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เป็นทะเลสาบปล่องภเูขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเกาะฮอนช ู

(Honshu) ของญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้บรเิวณทะเลสาบยงัมีรูปป้ันหญิงสาวสองคนตัง้อยู่ถือเป็นสญัลกัษณข์องทะเลสาบโทวาดะ 

ซึง่เป็นผลงานประติมากรรมของ โคทาโร ่ทาคามรูะ กวีและศิลปินช่ือดงั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 เดินทางเขา้สูท่ี่พกั OIRASE MORI NO HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

หลังอาหารค ่า ใหท้า่นไดผ่้อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

วันที ่4 ล าธารโออิราเซะ – เมืองอาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ 

– เมืองอิวาเตะ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 โออิราเสะ (Oirase Stream) เป็นหุบเขาที่เริ่มตน้ ทะเลสาบโทวาดะและยาวประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสถานที่

ท่องเที่ยวยอดนิยมในอาโอโมร ิสามารถมาเที่ยวไดท้ัง้ 4 ฤด ูในฤดหูนาว โออิราเสะจะถกูปกคลมุดว้ยน า้แข็งดว้ยอณุหภมูิที่

เย็นจดั ท าใหด้เูหมือนโลกที่ถกูหยดุเวลาไว ้พบกบัน า้ตก 14 แห่งที่กระจดักระจายไปตามล าธารบนภเูขาที่กลายเป็นน า้แข็ง 

ชมความงดงามของแท่งน า้แข็งขนาดยกัษ์และน า้ตกในหบุเขาที่ถกูเปลี่ยนเป็นน า้แข็ง 

 
 ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นที่รูจ้กักนัวา่เป็นทะเลสาบที่ไม่แข็งตวัในฤดหูนาว ทะเลสาบที่ลกึที่สดุในญ่ีปุ่ น (ลกึ

ถึง 423.4 เมตร) และไดร้บัเลือกใหต้ิดอยู่ใน 100 อนัดบัสถานที่วิวสวยของญ่ีปุ่ น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหศัจรรยท์ี่สีของผืน

น า้จะเปลี่ยนไปตามมมุที่ชมวิว เสน่หข์องทะเลสาบทาซาวะก็คือพืน้ผิวน า้ของทะเลสาบ สีที่เป็นลกัษณะเฉพาะของผืนน า้

เรียกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสีน ้าเงิน” ที่มีสีน า้เงินเหมือนน า้หมึกที่ก  าลังไหล แต่กลับมีความใสเป็นลักษณะพิเศษ 

ทะเลสาบแห่งนีมี้สัญลักษณเ์ป็นรูปป้ันทัตสึโกะ (Tatsuko) รูปป้ันสีทองซึ่งต านานเล่าว่าเป็นรูปป้ันของเจา้หญิงทตัสึโกะ 

ที่ขอพรใหค้งความงามอนัเป็นนิรนัดร ์แตก่ลบัถกูสาปใหเ้ป็นมงักรและจมอยู่ใตท้อ้งทะเลสาบแห่งนี ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สมัผัสกับบรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นที่งดงามเม่ือครัง้อดีต 
ที่น่ีก็ยงัมีเสน่หอ์ีกมากมายใหท้่านไดส้มัผสัถึงประวตัิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑห์ตัถศิลป์โบราณ หรืออาหารพืน้บา้น
ชนิดต่างๆ เป็นตน้ ตามแนวถนนหมู่บา้นซามูไรแห่งนี ้มีตน้ไมป้ลูกอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด 
นกัท่องเที่ยวก็จะไดร้ื่นรมยก์บัทศันียภาพอนังดงามไดอ้ยู่เสมอ 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพั่ก  เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HIRAIZUMI HOTEL MUSASHIBO หรือเทยีบเทา่ 

หลังอาหารค ่า ใหท้า่นไดผ่้อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

วันที ่5 เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – วัดซูซอนจิ – อิออน มอลล ์โมริโอกะ – เมืองโมริโอกะ 

– แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เมืองฮิราซูมิ ตัง้อยู่ในพืน้ที่ตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัอิวาเตะ มีประวตัิศาสตรท์างวฒันธรรมอยู่มากมาย จนไดถ้กูจารกึ
ไวใ้นรายช่ือเมืองแห่งมรดกโลก จากการประชมุครัง้ที่ 35 ของคณะกรรมการมรดกโลก ที่กรุงปารสี เม่ือปี 2011 

 ล่องเรือช่องแคบเกบิเค (Geibikei Gorge) ชมหนึ่งในรอ้ยทศันียภาพสวยงามและทรงคณุค่าของญ่ีปุ่ นในญ่ีปุ่ น ถือไดว้่า

เป็นที่เดียวเท่านัน้ที่ใชเ้รือถ่อดว้ยไมพ้ายเพียงอนัเดียวทัง้ ขาไปและกลบัโดยไม่มีการใชเ้ครื่องยนต ์ท่านจะไดช้ม ตน้ไมก้ับ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โขดหินผาและน า้ใส สะอาดมองเห็นปลาแม่น า้ก าลงัแหวกวา่ย  

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple) ที่สรา้งขึน้ในปี 850 เป็นวัดนิกายเทนได จุดเด่นของวดัแห่งนี ้ คือ คอนจิคิโดะ [Golden 

Hall] ซึ่งมีส่วนที่คลา้ยกับศาลาทอง คินคะคุจิ ของเมืองเกียวโตเพราะเป็น อาคารที่หุม้ดว้ยทอง เหมือนๆกัน เพียงแต่ว่า 

ศาลาทองอนันีจ้ะถกูเก็บรกัษาไวใ้นหอ้งโถงขนาดใหญ่ แทนที่จะอยู่กลางแจง้เหมือนกบั ศาลาทองคินคะคจุิ  

 
 น าท่านชอ้ปปิ้ง อิออน มอลล ์โมริโอกะ (Aeon Mall Morioka) หา้งสรรพสินคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่

หลากหลายมากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา 

และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลิสตข์องฝากมาจากคนที่บา้นไดอ้ย่างครบครนัเต็มที่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพั่ก  เดินทางเขา้สูท่ี่พกั SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือเทยีบเทา่  

หลังอาหารค ่า ใหท้า่นไดผ่้อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

วันที ่6 Morioka Handi Works Square – กิจกรรม ลานสกี APPI SKI RESORT – เมืองมิซาวะ 

(สนามบินมิซาว่า) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) (JL158 19.25 – 20.50) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 Morioka Handi Works Square ที่รวบรวมงานผลงานแฮนดเ์มดและอาหารพืน้บา้นเอาไวม้ากมาย ภายในแบ่งออกเป็น 3 

โซนหลกั ไดแ้ก่ Handmade Workshop Zone พืน้ที่หลกัของสถานที่แห่งนี ้บรรยากาศเหมือนหมู่บา้นเล็กๆ ที่รวมงานแฮนด์

เมดทั้งของกิน ของใช ้ของเล่น ฯลฯ แยกกันไปแต่ละรา้น  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยบริการ โซน Southern Bender Zone จัด

แสดงกระท่อมโบราณตัง้แต่ปลายสมัยเอโดะ ในอดีตเคยเป็นที่พักอาศัย ภายในอนุรกัษ์เอาไวท้ั้งเสา ไมก้ระดาน เตาผิง 

เครื่องมือเครื่องใชท้างการเกษตรโบราณที่เคยถูกใชง้านจริง  โซนสุดทา้ยคือ Morioka Area Local Industry Promotion 

Center Zone อาคารส่งเสรมิอตุสาหกรรมทอ้งถ่ินที่เราแวะก่อนกลบั เพราะดา้นในมีพืน้ที่ขายของที่ระลึกทัง้ของกินของใช้

ขึน้ช่ือของอิวาเตะมากมาย อีกทัง้บนชัน้ 2 มีหอ้งนิทรรศการจดัแสดงงานฝีมือดัง้เดิมใหเ้ย่ียมชม 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 อิสระกบักิจกรรม ลานสกี ภายใน Appi Kogen Ski Resort เป็นสกีรีสอรต์ขนาดใหญ่ในจงัหวดัอิวะเตะ มีเสน้ทางส าหรบั



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

เล่นสกีและสโนวบ์อรด์ ตัง้แต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสงู มีบรกิารใหเ้ช่าอปุกรณค์รบชดุ ใหค้ณุสนกุสนานกบักิจกรรมเล่นหิมะ

ปยุหนาเนือ้ละเอียดไดห้ลากรูปแบบเช่น สโนวโ์มบิล เลื่อนหิมะ เดินป่าดว้ยรองเทา้หิมะ เป็นตน้ 

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ,์ ชุดส าหรับเล่นสกี, ค่าคอรส์ในการเล่นกิจกรรม และ เครื่องเล่นทุกชนิด ** 

 
15.00 น. สมควรแก่เวลาเดนิทางน าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิมิซาวะ 

17.25 น. ถึง สนามบินมิซาวะ ท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ ภายในสนามบิน 

19.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ โดย สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 158 

20.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ หลงัจากนัน้พาทกุท่านเช็คอินตอ่ เพื่อรอเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

วันที ่7 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภมูิ) (JL033 00.05-05.05) 
00.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 033  

(สายการบนิมีบริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ราคาทวัรข์า้งต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
หวัหน้าทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ทา่นจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง    คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 2 ชิน้ๆละ ไม่เกิน 23 ก.ก. 
 คา่รถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ    คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบนิ 

- กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เทา่น้ัน  

AOMORI SNOW MONSTER TOKYO PREMIUM 7D 5N  

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL]  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ทา่นละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 
ทา่นละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ทา่นละ 

17 – 23 ม.ค.66 68,900.- 68,900.- 65,900.- 10,900.- 48,900.- 
07 – 13 ก.พ.66 68,900.- 68,900.- 65,900.- 10,900.- 48,900.- 
14 – 20 ก.พ.66 68,900.- 68,900.- 65,900.- 10,900.- 48,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ทา่นละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมู่คณะ  
หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน  
และบรษิัททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครื่องบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ตอ่ย่างใด  
- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบว่ากรุป๊มี

การออกเเดินทางแน่นอนหรอืไม่  มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุป๊ไม่สามารถเดินทางได ้และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้ 
1.2 ค่าทีพั่ก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเท่า 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ โรงแรมทีพั่ก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่ ( 
Twin / Double ) และห้องพักแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 
TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกั
แบบ แยก 2 หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปลี่ยน หรอื ยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบนิ) โดยทั่วไป 46 กิโลกรมั 
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบนิ ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเรื่องสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน 
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในสว่นที่โดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรอื  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส่วนต่างของค่าใชจ่้ายที่สมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนที่โดนเรยีกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัตเิหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้ 
เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรอื เสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3%  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถ้ากรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใชว้ีซ่า ผู้เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ 
สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน า้มัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึง่ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดนิทางทีส่นามบนิต้นทาง  
ส าหรบัสว่นที่เพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบรกิาร 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญี่ปุ่น 
 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธ์ิส ารองที่นั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตใหสิ้ทธ์ิการจองแก่ลกูคา้ท่านอื่นที่อยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายช่ือส ารองที่

น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทรปิใด วนัที่ใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์
โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกับทางบรษิัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์  
ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบรษิัท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน เน่ืองจาก เม่ือท่านช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้ระบุไวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บรษิัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบรษิัทอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบรษิัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนัง สือมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เรื่อง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดงันี ้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 35 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวนัเดินทาง) สามารถลดจ านวนที่นั่งของสายการบินได ้15% ของจ านวนผูเ้ดินทาง (ตาม
เง่ือนไข ของสายการบินไทย ตอ้งจ่ายคา่ตั๋วเครื่องบินเต็มจ านวน ก่อนเดินทาง 90 วนั) 
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครื่อง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครื่อง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
4.4 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงเพื่อการ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพ่กั  และ คา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดที่ช  าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวทา่นเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่น
ต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบั
ราคาคา่บรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน คา่ภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการ
บิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้ อ  านาจของ
บรษิัทก ากบัเท่านัน้ 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบรษิัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้ับลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจ
คนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิ่งที่ยืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างที่
พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิ น 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่ องบิน
เท่านัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครื่องบินเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 
 


