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AOMORI SNOW MONSTER TOKYO PREMIUM  

7D 5N โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 
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วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมที่พัก 

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

 ✈ 🍽 

SHINJUKU 
WASHINTON HOTEL  

หรอืเทียบเทา่  

2 

วดัอาซากสุะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทร ี– โอไดบะ – ไดเวอรซ์ิตี ้– 

อควาซิตี ้– สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมร ิ(JL147 15.35 

– 16.55) – เมืองอาโอโมร ิ
🍽 อิสระ 🍽 

DAIWA ROYNET 
AOMORI HOTEL 
หรอืเทียบเทา่ 

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

🍽 🍽 🍽 

OIRASE MORI NO 

HOTEL [♨] หรอื
เทียบเทา่ 

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

HIRAIZUMI HOTEL 

MUSASHIBO [♨] 

หรอืเทียบเทา่ 

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

SHIZUKUISHI 

PRINCE HOTEL [♨] 
หรอืเทียบเทา่ 

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 | ลอ่งเรือเกบเิค | วดัซูซอนจิ |  
ทะเลสาบโทวาดะ | ล  าธารโออิราเซะ | หมูบ่า้นซามไูร คะคโุนะดาเตะ | พิพิธภณัฑเ์นบตูะ | วดัอาซากสุะ |  

ชอ้ปป้ิงโอไดบะ | อิออน มอลล ์โมรโิอกะ | พกัออนเซ็น 3 คืน 

 เส้นทางการเดินทาง ราคาแนะน าเพยีง 68,900.- 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – โตเกยีว (สนามบนิฮาเนดะ) (JL032 09.55 – 17.30) 
– โตเกยีว 

07.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์P สายการเจแปนแอรไ์ลน ์เจ้าหน้าที่ ใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

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

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

17.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]  

จากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สู่เมืองโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางของธุรกิจ วฒันธรรม แฟชั่น 

และเทคโนโลยีล  า้สมยัของประเทศ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

ที่พกั  น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั SHINJUKU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติี ้– อควาซติี ้– สนามบนิ

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

ไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืก

ซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงที่มีช่ือเสยีงของวดั มีรา้นขายของ

ที่ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ 
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 เดินสูร่ิมแม่น ้าสุมิดะ อิสระใหท้กุท่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย 

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

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

 
 โอไดบะ (Odaiba) ศูนยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้

หลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และใหท้่านถ่ายรูปกบักนัดัม้

ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรบัคอกนัดัม้ อยา่งกนัดัม้คา

เฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้น

กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั จุดเด่นของที่น่ีอยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิด

ตา่งๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่น่ี ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปป้ิง 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าทา่นเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางสู ่สนามบินอาโอโมริ 

13.35 น. ถึง สนามบินฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

15.35 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินอาโอโมริ โดย สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 147 

16.55 น. เดินทางถึง สนามบินอาโอโมริ หลงัจากนัน้พาทกุทา่นเดินทางเขา้สูเ่มือง อาโอโมริ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

ที่พกั  เดินทางเขา้สูท่ี่พกั DAIWA ROYNET AOMORI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที ่3 
เทือกเขาฮักโกดะ – น่ังกระเช้าลอยฟ้า ชม Snow Monster – พิพิธภัณฑ์เนบูตะ – 

ปราสาทฮโิรซาก ิ– เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 เทือกเขาฮักโกดะ (MT.Hakkoda)  ตัง้อยู่เหนือสุดของจังหวดัอาโอโมริ และถือเป็นหนึ่งในภูเขาที่มีช่ือเสียงมากที่สดุ

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

จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สม้ สวยงาม สว่นช่วงเดือนธนัวาคม หิมะจะเริ่มตก ท าใหต้น้ไมพ้ืน้ที่บริเวณนี ้ถกูปกคลมุไปดว้ย

หิมะ จนคลา้ยราวกบัเป็นรูปปีศาจหิมะ หรอื Snow Monster นัน้เอง 

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

ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ภเูขาที่สวยงามของญ่ีปุ่ น ที่นี่ยงัเป็นสถานที่ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีในฤดใูบไมร้ว่งที่สวยงาม

มากๆที่หนึ่งอีกดว้ย มีใบไมห้ลากสีทัง้แดง เขียว เหลือง สม้ พรอ้มใจกันสลบัสีเพิ่มความความสวยงามใหก้บัภูเขาทัง้ลกู 

ช่วงเวลาใบไมเ้ปลี่ยนสีของที่นี่คือปลายเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็นตวัเมืองอาโอโมริ พรอ้มชมความงดงาม

ของใบไมเ้ปลี่ยนสี ในช่วงฤดหูนาวหิมะจะตกในบริเวณภูเขา ท าใหต้น้ไมถู้กแช่แข็งดว้ยหิมะจนกลายเป็นรูปร่างแปลกๆ

แตกต่างกนัไปที่เรียกกนัวา่ ปิศาจหิมะ หรือสโนวม์อนสเตอร ์ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปแบบเต็มอิ่มกบัหิมะที่

เย็นฉ ่า (ความหนาของหิมะขึน้อยูก่ับสภาพอากาศในแต่ละปี) 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู ่พิพิธภัณฑเ์นบูตะ (Nebuta Warasse) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงโคมไฟ ที่ใชแ้สดงในเทศกาลอาโอโม

ริเนบตูะมทัซึริ ซึ่งสามารถเยี่ยมชมไดภ้ายในมีโคมไฟที่ใชส้  าหรบัขบวนพาเหรดที่มีการจดัขึน้ในช่วงตน้เดือนสิงหาคมของ

ทกุๆปีซึง่เป็นอีกหนึง่เทศกาลที่เป็นท่ีขึน้ช่ือของเมืองนี ้
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 ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) ปราสาทแหลง่นีถื้อเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮิโรซากิ สรา้งเสร็จในปีค.ศ.1611 โดย
แตเ่ดิมเป็นปราสาทหา้ชัน้แลว้ถกูฟา้ผา่ ท าใหเ้กิดไฟไหมช้ัน้หา้จนในปี 1810 มีการบรูณะปราสาทจนเหลอืเป็นหอคอยเพียง 
3 ชัน้ และในปี 1952 ปราสาทแห่งนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิแห่งชาติ ในฐานะปราสาทเก่าแก่ในสมยัเอโดะที่ยงั
หลงเหลอือยู ่

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

กวา้งใหญ่บนระดบัความสงูกวา่ 400 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเกาะฮอนชู 

(Honshu) ของญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้บรเิวณทะเลสาบยงัมีรูปป้ันหญิงสาวสองคนตัง้อยูถื่อเป็นสญัลกัษณข์องทะเลสาบโทวาดะ 

ซึง่เป็นผลงานประติมากรรมของ โคทาโร ่ทาคามรูะ กวีและศิลปินช่ือดงั 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 เดินทางเขา้สูท่ี่พกั OIRASE MORI NO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่4 ล าธารโออิราเซะ – เมืองอาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ 

– เมืองอิวาเตะ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 โออิราเสะ (Oirase Stream) เป็นหุบเขาที่เริ่มตน้ ทะเลสาบโทวาดะและยาวประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสถานที่

ทอ่งเที่ยวยอดนิยมในอาโอโมร ิสามารถมาเที่ยวไดท้ัง้ 4 ฤด ูในฤดหูนาว โออิราเสะจะถกูปกคลมุดว้ยน า้แข็งดว้ยอณุหภมูิที่

เย็นจดั ท าใหด้เูหมือนโลกที่ถกูหยดุเวลาไว ้พบกบัน า้ตก 14 แหง่ที่กระจดักระจายไปตามล าธารบนภเูขาที่กลายเป็นน า้แข็ง 

ชมความงดงามของแทง่น า้แข็งขนาดยกัษ์และน า้ตกในหบุเขาทีถ่กูเปลีย่นเป็นน า้แข็ง 
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 ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นท่ีรูจ้กักนัวา่เป็นทะเลสาบท่ีไมแ่ข็งตวัในฤดหูนาว ทะเลสาบท่ีลกึที่สดุในญ่ีปุ่ น (ลกึ

ถึง 423.4 เมตร) และไดร้บัเลอืกใหต้ิดอยูใ่น 100 อนัดบัสถานท่ีวิวสวยของญ่ีปุ่ น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหศัจรรยท์ี่สขีองผืน

น า้จะเปลี่ยนไปตามมมุที่ชมวิว เสน่หข์องทะเลสาบทาซาวะก็คือพืน้ผิวน า้ของทะเลสาบ สีที่เป็นลกัษณะเฉพาะของผืนน า้

เรียกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสีน ้าเงิน” ที่มีสีน า้เงินเหมือนน า้หมึกที่ก าลังไหล แต่กลับมีความใสเป็นลักษณะพิเศษ 

ทะเลสาบแหง่นีม้ีสัญลักษณเ์ป็นรูปป้ันทัตสึโกะ (Tatsuko) รูปป้ันสีทองซึง่ต  านานเลา่วา่เป็นรูปป้ันของเจา้หญิงทตัสโึกะ 

ที่ขอพรใหค้งความงามอนัเป็นนิรนัดร ์แตก่ลบัถกูสาปใหเ้ป็นมงักรและจมอยูใ่ตท้อ้งทะเลสาบแหง่นี ้

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สมัผสักับบรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นที่งดงามเมื่อครัง้อดีต 
ที่นี่ก็ยงัมีเสน่หอ์ีกมากมายใหท้่านไดส้มัผสัถึงประวตัิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑห์ตัถศิลป์โบราณ หรืออาหารพืน้บา้น
ชนิดต่างๆ เป็นตน้ ตามแนวถนนหมู่บา้นซามูไรแห่งนี ้มีตน้ไมป้ลกูอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด 
นกัทอ่งเที่ยวก็จะไดร้ืน่รมยก์บัทศันียภาพอนังดงามไดอ้ยูเ่สมอ 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พกั  เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HIRAIZUMI HOTEL MUSASHIBO หรือเทยีบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

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

– แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เมืองฮิราซูมิ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัอิวาเตะ มีประวตัิศาสตรท์างวฒันธรรมอยูม่ากมาย จนไดถ้กูจารกึ
ไวใ้นรายช่ือเมืองแหง่มรดกโลก จากการประชมุครัง้ที่ 35 ของคณะกรรมการมรดกโลก ที่กรุงปารสี เมื่อปี 2011 

 ล่องเรือช่องแคบเกบิเค (Geibikei Gorge) ชมหนึ่งในรอ้ยทศันียภาพสวยงามและทรงคณุคา่ของญ่ีปุ่ นในญ่ีปุ่ น ถือไดว้า่

เป็นที่เดียวเท่านัน้ที่ใชเ้รือถ่อดว้ยไมพ้ายเพียงอนัเดียวทัง้ ขาไปและกลบัโดยไม่มีการใชเ้ครื่องยนต ์ท่านจะไดช้ม ตน้ไมก้บั

โขดหินผาและน า้ใส สะอาดมองเห็นปลาแมน่ า้ก าลงัแหวกวา่ย  

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

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

Hall] ซึ่งมีส่วนที่คลา้ยกบัศาลาทอง คินคะคุจิ ของเมืองเกียวโตเพราะเป็น อาคารที่หุม้ดว้ยทอง เหมือนๆกนั เพียงแต่ว่า 

ศาลาทองอนันีจ้ะถกูเก็บรกัษาไวใ้นหอ้งโถงขนาดใหญ่ แทนท่ีจะอยูก่ลางแจง้เหมือนกบั ศาลาทองคินคะคจิุ  
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 น าท่านชอ้ปป้ิง อิออน มอลล ์โมริโอกะ (Aeon Mall Morioka) หา้งสรรพสินคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่

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

และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครนัเต็มที่ 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พกั  เดินทางเขา้สูท่ี่พกั SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

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

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

 Morioka Handi Works Square ที่รวบรวมงานผลงานแฮนดเ์มดและอาหารพืน้บา้นเอาไวม้ากมาย ภายในแบง่ออกเป็น 3 

โซนหลกั ไดแ้ก่ Handmade Workshop Zone พืน้ท่ีหลกัของสถานท่ีแหง่นี ้บรรยากาศเหมือนหมูบ่า้นเลก็ๆ ที่รวมงานแฮนด์

เมดทัง้ของกิน ของใช ้ของเล่น ฯลฯ แยกกันไปแต่ละรา้น  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยบริการ โซน Southern Bender Zone จัด

แสดงกระท่อมโบราณตัง้แต่ปลายสมยัเอโดะ ในอดีตเคยเป็นที่พกัอาศยั ภายในอนุรกัษ์เอาไวท้ัง้เสา ไมก้ระดาน เตาผิง 

เครื่องมือเครื่องใชท้างการเกษตรโบราณที่เคยถูกใช้งานจริง  โซนสุดทา้ยคือ Morioka Area Local Industry Promotion 
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Center Zone อาคารสง่เสริมอตุสาหกรรมทอ้งถ่ินที่เราแวะก่อนกลบั เพราะดา้นในมีพืน้ที่ขายของที่ระลกึทัง้ของกินของใช้

ขึน้ช่ือของอิวาเตะมากมาย อีกทัง้บนชัน้ 2 มีหอ้งนิทรรศการจดัแสดงงานฝีมือดัง้เดิมใหเ้ยี่ยมชม 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 อิสระกบักิจกรรม ลานสกี ภายใน Appi Kogen Ski Resort เป็นสกีรีสอรต์ขนาดใหญ่ในจงัหวดัอิวะเตะ มีเสน้ทางส าหรบั

เลน่สกีและสโนวบ์อรด์ ตัง้แต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสงู มีบริการใหเ้ช่าอปุกรณค์รบชุด ใหค้ณุสนกุสนานกบักิจกรรมเลน่หิมะ

ปยุหนาเนือ้ละเอียดไดห้ลากรูปแบบเช่น สโนวโ์มบิล เลือ่นหิมะ เดินป่าดว้ยรองเทา้หิมะ เป็นตน้ 

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ,์ ชุดส าหรับเล่นสกี, ค่าคอรส์ในการเล่นกิจกรรม 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 สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 158 

20.55 น. เดินทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ หลงัจากนัน้พาทกุทา่นเช็คอินตอ่ เพื่อรอเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

วันที ่7 โตเกยีว (สนามบนิฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภูมิ) (JL033 00.05-05.05) 
00.05 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 033  

(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

05.00 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง    คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 2 ชิน้ๆละ ไม่เกิน 23 ก.ก. 
 คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ    คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ    คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน 

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบิน  

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.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  
- การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ตอ่ยา่งใด  
- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯลว่งหนา้ทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบวา่กรุ๊ปมี

การออกเเดินทางแนน่อนหรอืไม ่ มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากกรุป๊ไมส่ามารถเดินทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้ 
1.2 ค่าที่พัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพกัคู ่( Twin 
/ Double ) และหอ้งพกัแบบ 3  ทา่น (Triple) อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดียวกนั หรอื อยูต่ิดกนั **ในกรณีที่ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 
เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 
หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 46 กิโลกรมั 
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

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

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
สว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้ 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอื เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถ้ากรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใช้วีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่  
สถานทตูก าหนด) 
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2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ซึง่ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ทา่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญ่ีปุ่น 
 

เงือ่นไขการจอง 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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายชื่อส ารองที่

น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดินทางทอ่งเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์
โทร // หากไม่สง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอยา่งต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การติดตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรอืจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง
ศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบรษัิท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของทา่น เนื่องจาก เมื่อทา่นช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบริการและขอ้ตกลงตา่งๆที่ได ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 

เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ยตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรอืเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย(ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอยา่งหนึ่ง เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบริษัทอยา่งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
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4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 35 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) สามารถลดจ านวนที่นั่งของสายการบินได ้15% ของจ านวนผูเ้ดินทาง (ตาม
เง่ือนไข ของสายการบินไทย ตอ้งจ่ายคา่ตั๋วเครือ่งบินเต็มจ านวน ก่อนเดินทาง 90 วนั) 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการเตรยีมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการ
เตรยีมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
4.4 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงเพือ่การ
เตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถว้นก่อนการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระคา่บริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการปรบั
ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการ
บิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลา
ทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี อ  านาจของ
บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจ
คนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหวา่งที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
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คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เครือ่งบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่ องบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราที่สงูมาก 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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