
 

     

 

 

 

 

AOMORI SNOW MONSTER TOKYO PREMIUM  

7D 5N โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 



 

     

 

 

 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมที่พัก 

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

 ✈ 🍽 

SHINJUKU 
WASHINTON HOTEL  

หรือเทียบเทา่  

2 

วดัอาซากสุะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้– 

อควาซิตี ้– สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ (JL147 15.35 

– 16.55) – เมืองอาโอโมริ 
🍽 อิสระ 🍽 

DAIWA ROYNET 
AOMORI HOTEL 
หรือเทียบเทา่ 

3 
เทือกเขาฮักโกดะ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชม Snow Monster – 
พิพิธภณัฑ์เนบตูะ – ปราสาทฮิโรซากิ – เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบ
โทวาดะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

🍽 🍽 🍽 

OIRASE MORI NO 
HOTEL [♨] หรือ

เทียบเทา่ 

4 
ล าธารโออิราเซะ – อาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามไูร 
คะคโุนะดาเตะ – อิวาเตะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

🍽 🍽 🍽 

HIRAIZUMI HOTEL 
MUSASHIBO [♨] 

หรือเทียบเทา่ 

5 
เมืองฮิราซูมิ – ลอ่งเรือเกบิเค – วดัซูซอนจิ – อิออน มอลล์ โมริโอ
กะ – เมืองโมริโอกะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

🍽 🍽 🍽 

SHIZUKUISHI 
PRINCE HOTEL [♨] 

หรือเทียบเทา่ 

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 
นัง่กระเช้าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์ | กิจกรรม ลานสกี APPI SKI RESORT | ลอ่งเรือเกบเิค | วดัซูซอนจิ |  
ทะเลสาบโทวาดะ | ล าธารโออิราเซะ | หมูบ้่านซามไูร คะคโุนะดาเตะ | พิพิธภณัฑ์เนบตูะ | วดัอาซากสุะ |  

ช้อปปิง้โอไดบะ | อิออน มอลล์ โมริโอกะ | พกัออนเซ็น 3 คืน 

 เส้นทางการเดินทาง ราคาแนะน าเพียง 68,900.- 



 

     

โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) (JL032 09.55 – 17.30) 
– โตเกียว 

07.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

09.55 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 032 (สายการบินมี

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

17.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พชื ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]  

จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูเ่มืองโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางของธุรกิจ วฒันธรรม แฟชัน่ 

และเทคโนโลยีล า้สมยัของประเทศ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

ที่พกั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SHINJUKU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอร์ซติี ้– อควาซติี ้– สนามบิน

ฮาเนดะ – สนามบนิอาโอโมริ (JL147 15.35 – 16.55) – เมืองอาโอโมริ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 เดินทางสู ่วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะ

ได้เก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มคีวามสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลอืก

ซือ้เคร่ืองรางของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มีช่ือเสยีงของวดั มีร้านขายของ

ที่ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ 

 



 

     

 

 เดินสูริ่มแม่น า้สุมิดะ อิสระให้ทกุท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย 

ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอ

กวางตุ้ง ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 

 
 โอไดบะ (Odaiba) ศูนย์กลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้า

หลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี ้ซึง่ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้ทา่นถ่ายรูปกบักนัดัม้

ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  ขนาดเทา่ของจริง ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าส าหรับคอกนัดัม้ อยา่งกนัดัม้คา

เฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ห้างดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้าน

กาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกนั จุดเด่นของที่ น่ีอยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิด

ตา่งๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ที่น่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสนิค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อยา่งชดัเจน 

 
กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปป้ิง 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าทา่นเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางสู ่สนามบินอาโอโมริ 

13.35 น. ถึง สนามบินฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

15.35 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินอาโอโมริ โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 147 

16.55 น. เดินทางถึง สนามบินอาโอโมริ หลงัจากนัน้พาทกุทา่นเดินทางเข้าสูเ่มือง อาโอโมริ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 



 

     

ที่พกั  เดินทางเข้าสูท่ี่พกั DAIWA ROYNET AOMORI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
เทือกเขาฮักโกดะ – น่ังกระเช้าลอยฟ้า ชม Snow Monster – พิพิธภัณฑ์เนบูตะ – 

ปราสาทฮโิรซาก ิ– เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เทือกเขาฮักโกดะ (MT.Hakkoda)  ตัง้อยู่เหนือสุดของจังหวัดอาโอโมริ และถือเป็นหนึ่งในภูเขาที่มีช่ือเสียงมากที่สุด

แหง่นงึในประเทศญ่ีปุ่ น มีความงดงามตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งตัง้แตป่ลายเดือน ก.ย. ไปจนถึงกลางเดือน ต.ค. ใบไม้

จะเร่ิมเปลีย่นเป็นสีเหลือง ส้ม สวยงาม สว่นช่วงเดือนธนัวาคม หิมะจะเร่ิมตก ท าให้ต้นไม้พืน้ท่ีบริเวณนี ้ถกูปกคลมุไปด้วย

หิมะ จนคล้ายราวกบัเป็นรูปปีศาจหิมะ หรือ Snow Monster นัน้เอง 

 น าท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู ่ยอดเขาฮักโกดะ (MT.Hakkoda) แหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ มีความสงู 1,585 เมตร 

ได้รับการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภเูขาที่สวยงามของญ่ีปุ่ น ท่ีนี่ยงัเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสใีนฤดใูบไม้ร่วงที่สวยงาม

มากๆที่หนึ่งอีกด้วย มีใบไม้หลากสีทัง้แดง เขียว เหลือง ส้ม พร้อมใจกันสลบัสีเพิ่มความความสวยงามให้กับภูเขาทัง้ลกู 

ช่วงเวลาใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่คือปลายเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน ทา่นมองเห็นตวัเมืองอาโอโมริ พร้อมชมความงดงาม

ของใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกในบริเวณภูเขา ท าให้ต้นไม้ถูกแช่แข็งด้วยหิมะจนกลายเป็นรูปร่างแปลกๆ

แตกต่างกนัไปที่เรียกกนัวา่ ปิศาจหิมะ หรือสโนว์มอนสเตอร์ ท่านจะได้เพลิดเพลนิกบัการถ่ายรูปแบบเต็มอิ่มกบัหิมะที่

เย็นฉ ่า (ความหนาของหิมะขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี) 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู ่พิพิธภัณฑ์เนบูตะ (Nebuta Warasse) เป็นพิพิธภณัฑ์ที่จดัแสดงโคมไฟ ที่ใช้แสดงในเทศกาลอาโอโม

ริเนบตูะมทัซึริ ซึ่งสามารถเยี่ยมชมได้ภายในมีโคมไฟที่ใช้ส าหรับขบวนพาเหรดที่มีการจดัขึน้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของ

ทกุๆปีซึง่เป็นอีกหนึง่เทศกาลที่เป็นท่ีขึน้ช่ือของเมืองนี ้



 

     

 
 

 ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) ปราสาทแหลง่นีถื้อเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองฮิโรซากิ สร้างเสร็จในปีค.ศ.1611 โดย
แตเ่ดิมเป็นปราสาทห้าชัน้แล้วถกูฟา้ผา่ ท าให้เกิดไฟไหม้ชัน้ห้าจนในปี 1810 มีการบรูณะปราสาทจนเหลอืเป็นหอคอยเพียง 
3 ชัน้ และในปี 1952 ปราสาทแห่งนีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิแห่งชาติ ในฐานะปราสาทเก่าแก่ในสมัยเอโดะที่ยงั
หลงเหลอือยู ่

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

กว้างใหญ่บนระดบัความสงูกวา่ 400 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในเกาะฮอนช ู

(Honshu) ของญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้บริเวณทะเลสาบยงัมีรูปปัน้หญิงสาวสองคนตัง้อยูถื่อเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบโทวาดะ 

ซึง่เป็นผลงานประติมากรรมของ โคทาโร่ ทาคามรูะ กวีและศิลปินช่ือดงั 

 



 

     

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 เดินทางเข้าสูท่ี่พกั OIRASE MORI NO HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 4 ล าธารโออิราเซะ – เมืองอาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ 

– เมืองอิวาเตะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 โออิราเสะ (Oirase Stream) เป็นหุบเขาที่เร่ิมต้น ทะเลสาบโทวาดะและยาวประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสถานที่

ทอ่งเที่ยวยอดนิยมในอาโอโมริ สามารถมาเที่ยวได้ทัง้ 4 ฤด ูในฤดหูนาว โออิราเสะจะถกูปกคลมุด้วยน า้แข็งด้วยอณุหภมูิที่

เย็นจดั ท าให้ดเูหมือนโลกที่ถกูหยดุเวลาไว้ พบกบัน า้ตก 14 แห่งที่กระจดักระจายไปตามล าธารบนภเูขาที่กลายเป็นน า้แข็ง 

ชมความงดงามของแทง่น า้แข็งขนาดยกัษ์และน า้ตกในหบุเขาทีถ่กูเปลีย่นเป็นน า้แข็ง 

 
 ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นทะเลสาบท่ีไมแ่ข็งตวัในฤดหูนาว ทะเลสาบท่ีลกึที่สดุในญ่ีปุ่ น (ลกึ

ถึง 423.4 เมตร) และได้รับเลอืกให้ติดอยูใ่น 100 อนัดบัสถานท่ีวิวสวยของญ่ีปุ่ น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหศัจรรย์ที่สขีองผืน

น า้จะเปลี่ยนไปตามมมุที่ชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพืน้ผิวน า้ของทะเลสาบ สีที่เป็นลกัษณะเฉพาะของผืนน า้

เรียกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสีน า้เงิน” ที่มีสีน า้เงินเหมือนน า้หมึกที่ก าลังไหล แต่กลับมีความใสเป็นลักษณะพิเศษ 

ทะเลสาบแห่งนีม้ีสัญลักษณ์เป็นรูปป้ันทัตสึโกะ (Tatsuko) รูปปัน้สีทองซึ่งต านานเลา่วา่เป็นรูปปัน้ของเจ้าหญิงทตัสโึกะ 

ที่ขอพรให้คงความงามอนัเป็นนิรันดร์ แตก่ลบัถกูสาปให้เป็นมงักรและจมอยูใ่ต้ท้องทะเลสาบแหง่นี ้



 

     

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สมัผสักบับรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นที่งดงามเมื่อครัง้อดีต 
ที่นี่ก็ยงัมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สมัผสัถึงประวตัิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์หตัถศิลป์โบราณ หรืออาหารพืน้บ้าน
ชนิดต่างๆ เป็นต้น ตามแนวถนนหมู่บ้านซามูไรแห่งนี ้มีต้นไม้ปลกูอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด 
นกัทอ่งเที่ยวก็จะได้ร่ืนรมย์กบัทศันียภาพอนังดงามได้อยูเ่สมอ 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พกั  เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HIRAIZUMI HOTEL MUSASHIBO หรือเทยีบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 5 เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – วัดซูซอนจิ – อิออน มอลล์ โมริโอกะ – เมืองโมริโอกะ 

– แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เมืองฮิราซูมิ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดัอิวาเตะ มีประวตัิศาสตร์ทางวฒันธรรมอยูม่ากมาย จนได้ถกูจารึก
ไว้ในรายช่ือเมืองแหง่มรดกโลก จากการประชมุครัง้ที่ 35 ของคณะกรรมการมรดกโลก ที่กรุงปารีส เมื่อปี 2011 

 ล่องเรือช่องแคบเกบิเค (Geibikei Gorge) ชมหนึ่งในร้อยทศันียภาพสวยงามและทรงคณุค่าของญ่ีปุ่ นในญ่ีปุ่ น ถือได้ว่า

เป็นที่เดียวเท่านัน้ที่ใช้เรือถ่อด้วยไม้พายเพียงอนัเดียวทัง้ ขาไปและกลบัโดยไม่มีการใช้เคร่ืองยนต์ ท่านจะได้ชม ต้นไม้กบั



 

     

โขดหินผาและน า้ใส สะอาดมองเห็นปลาแมน่ า้ก าลงัแหวกวา่ย  

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple) ที่สร้างขึน้ในปี 850 เป็นวดันิกายเทนได จุดเด่นของวดัแห่งนี  ้คือ คอนจิคิโดะ [Golden 

Hall] ซึ่งมีส่วนที่คล้ายกบัศาลาทอง คินคะคจิุ ของเมืองเกียวโตเพราะเป็น อาคารที่หุ้มด้วยทอง เหมือนๆกนั เพียงแต่ว่า 

ศาลาทองอนันีจ้ะถกูเก็บรักษาไว้ในห้องโถงขนาดใหญ่ แทนท่ีจะอยูก่ลางแจ้งเหมือนกบั ศาลาทองคินคะคจิุ  

 
 น าท่านช้อปปิง้ อิออน มอลล์ โมริโอกะ (Aeon Mall Morioka) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่

หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา 

และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ทา่นได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อยา่งครบครันเต็มที่ 



 

     

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พกั  เดินทางเข้าสูท่ี่พกั SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

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

(สนามบนิมิซาว่า) – โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) (JL158 19.25 – 20.50) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 Morioka Handi Works Square ที่รวบรวมงานผลงานแฮนด์เมดและอาหารพืน้บ้านเอาไว้มากมาย ภายในแบ่งออกเป็น 3 

โซนหลกั ได้แก่ Handmade Workshop Zone พืน้ท่ีหลกัของสถานท่ีแหง่นี ้บรรยากาศเหมือนหมูบ้่านเลก็ๆ ที่รวมงานแฮนด์

เมดทัง้ของกิน ของใช้ ของเล่น ฯลฯ แยกกันไปแต่ละร้าน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ โซน Southern Bender Zone จัด

แสดงกระท่อมโบราณตัง้แต่ปลายสมยัเอโดะ ในอดีตเคยเป็นที่พกัอาศยั ภายในอนุรักษ์เอาไว้ทัง้เสา ไม้กระดาน เตาผิง 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการเกษตรโบราณที่เคยถูกใช้งานจริง โซนสุดท้ายคือ Morioka Area Local Industry Promotion 

Center Zone อาคารสง่เสริมอตุสาหกรรมท้องถ่ินท่ีเราแวะก่อนกลบั เพราะด้านในมีพืน้ที่ขายของที่ระลกึทัง้ของกินของใช้

ขึน้ช่ือของอิวาเตะมากมาย อีกทัง้บนชัน้ 2 มีห้องนิทรรศการจดัแสดงงานฝีมือดัง้เดิมให้เยี่ยมชม 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  



 

     

 

 อิสระกบักิจกรรม ลานสกี ภายใน Appi Kogen Ski Resort เป็นสกีรีสอร์ตขนาดใหญ่ในจงัหวดัอิวะเตะ มีเส้นทางส าหรับ

เลน่สกีและสโนว์บอร์ด ตัง้แตร่ะดบัต้นจนถึงระดบัสงู มีบริการให้เช่าอปุกรณ์ครบชดุ ให้คณุสนกุสนานกบักิจกรรมเลน่หิมะ

ปยุหนาเนือ้ละเอียดได้หลากรูปแบบเช่น สโนว์โมบิล เลือ่นหิมะ เดินป่าด้วยรองเท้าหิมะ เป็นต้น 

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี, ค่าคอร์สในการเล่นกิจกรรม และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 

 
15.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินมิซาวะ 

17.25 น. ถึง สนามบินมิซาวะ ท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ ภายในสนามบิน 

19.25 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฮาเนดะ โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 158 

20.55 น. เดินทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ หลงัจากนัน้พาทกุทา่นเช็คอินตอ่ เพื่อรอเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

วันที่ 7 โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภูมิ) (JL033 00.05-05.05) 
00.05 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033  

(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

05.00 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

AOMORI SNOW MONSTER TOKYO PREMIUM 7D 5N  

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL]  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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.- 



 

     

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่จ้างมคัคเุทศก์บริการตลอดการเดินทาง    คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 2 ชิน้ๆละ ไม่เกิน 23 ก.ก. 
 คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ    คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ    คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พร้อมคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน 

- กรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่ จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่ น่ัง ต้องด าเนินการที่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่านัน้  

- ในการเดินทาง ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบริษัททวัร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตัว๋โดยสาร  

- การจดัที่นัง่บนเคร่ืองบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปจดัการได้แตอ่ยา่งใด  
- ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ  กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯลว่งหน้าทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมี

การออกเเดินทางแนน่อนหรือไม ่ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดินทางได้ และทา่นได้ออกตัว๋ไปแล้ว 
1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่ ( 
Twin / Double ) และห้องพักแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชัน้เดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 

     

TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการจดัห้องพกั
แบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ 
ในการปรับเปลีย่น หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทัว่ไป 46 กิโลกรัม 
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม   

(ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ (ทา่นจะต้องช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และ 
มีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบสว่นตา่งของค่าใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ทา่นต้องช าระใน
สว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** ลกูค้าทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้  
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือ เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่  
สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ด้ระบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ซึง่ลกูค้าต้องช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  



 

     

ส าหรับสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหน้าทวัร์ที่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบริการ 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทาง
ญี่ปุ่น 
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายงับริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะได้รับการยืนยนัสทิธ์ิส ารองท่ีนัง่ เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตให้สทิธ์ิการจองแก่ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีอยูล่ าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละสว่นแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทัง้ส่งรายชื่อส ารองที่
น่ัง ผู้ เดินทางต้องสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัวา่ ต้องการเดินทางทอ่งเที่ยวทริปใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบ้าง, เบอร์
โทร // หากไม่สง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์  
ถึงศกุร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบริษัท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงูสดุในการใช้บริการของทา่น เนื่องจาก เมื่อทา่นช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบไุว้ทัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ยต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ย(ผู้มีช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อเป็นการแจ้งยกเลกิกบัทางบริษัทอยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (ทางบริษัทไมข่อรับยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง ) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงั สือมอบ
อ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 35 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) สามารถลดจ านวนที่นัง่ของสายการบินได้ 15% ของจ านวนผู้ เดินทาง (ตาม
เง่ือนไข ของสายการบินไทย ต้องจ่ายคา่ตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวน ก่อนเดินทาง 90 วนั) 



 

     

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินค่าทวัร์เต็มจ านวน ยกเว้น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.3 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของคา่ทวัร์ทัง้หมด ยกเว้น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.4 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่ อการ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดที่ช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิก
ด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหนา้ที่เท่านัน้ ลูกค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู้  เดินทางต้องมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า นอกจากผู้ เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ทา่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  



 

     

8. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ
ราคาคา่บริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการ
บิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ  10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบั
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลา
ทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้ 
 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถปุระสงค์
เพื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิ
ในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ **  
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จดัเตรียมให้กบัลกูค้า แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจ
คนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
4. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  
และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลลิิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้



 

     

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ื องบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 
 


