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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – โตเกยีว (สนามบนิ

ฮาเนดะ) (JL032 09.55 – 17.30) – โตเกยีว 
 ✈   

SHINJUKU 

WASHINTON 

HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่  

2 

วัดอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– โอไดบะ – 

ไดเวอรซ์ติี ้– อควาซติี ้– สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิ

อาโอโมร ิ(JL147 15.35 – 16.55) – เมอืงอาโอโมร ิ

  อสิระ   

DAIWA ROYNET 

AOMORI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

เทือกเขาฮักโกดะ – น่ังกระเชา้ลอยฟ้า ชม Snow 

Monster – พพิธิภัณฑเ์นบูตะ – ปราสาทฮโิรซาก ิ– 

เมอืงโทวาดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – แชน่ ้าแรธ่รรมชาต ิ

      

OIRASE MORI NO 

HOTEL [♨] หรอื

เทยีบเทา่ 

4 

ล าธารโออริาเซะ – อาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ - 

หมู่บา้นซามูไร คะคุโนะดาเตะ – อวิาเตะ – แช่น ้าแร่

ธรรมชาต ิ

      

HIRAIZUMI 

HOTEL 

MUSASHIBO [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เมอืงฮริาซมู ิ– ล่องเรอืเกบเิค – วัดซซูอนจ ิ– ออิอน 

มอลล ์โมรโิอกะ – เมอืงโมรโิอกะ – แชน่ ้าแรธ่รรมชาต ิ
      

SHIZUKUISHI 

PRINCE HOTEL 

[♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

Morioka Handi Works Square – กจิกรรม ลานสก ี

APPI SKI RESORT – เมอืงมซิาวะ (สนามบนิมซิาวะ) – 

โตเกยีว (สนามบนิฮาเนดะ)(JL158 19.25 – 20.50) 

    อสิระ 

 

7 
โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิ

สวุรรรภมู)ิ (JL033 00.05-05.05) 
✈   

 

Hi light 

น่ังกระเชา้ลอยฟ้า ชมสโนวม์อนสเตอร ์| กจิกรรม ลานสก ีAPPI SKI RESORT | ลอ่งเรอืเกบเิค | วัดซซูอนจ ิ|  

ทะเลสาบโทวาดะ | ล าธารโออริาเซะ | หมูบ่า้นซามไูร คะคโุนะดาเตะ | พพิธิภณัฑเ์นบตูะ | วัดอาซากสุะ |  

ชอ้ปป้ิงโอไดบะ | ออิอน มอลล ์โมรโิอกะ | พักออนเซน็ 3 คนื 

ราคาแนะน าเพยีง 68,900.- 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โตเกยีว (สนามบนิฮาเนดะ) (JL032 09.55 – 17.30) – 

โตเกยีว 

07.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์P สายการเจแปนแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ที ่

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 032 

(สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหาร

สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางของธรุกจิ 

วัฒนธรรม แฟชัน่ และเทคโนโลยลี ้าสมยัของประเทศ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SHINJUKU WASHINTON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 
วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– อควาซติี ้– สนามบนิฮาเนดะ 

– สนามบนิอาโอโมร ิ(JL147 15.35 – 16.55) – เมอืงอาโอโมร ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ (Asakusa) วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แมก่วนอิ

มทองค า ท่านยังจะไดเ้ก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่

บรเิวณประตทูางเขา้วัด และยงัสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกับ 

ถนนนาคามเิซะ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของ

ขลัง ของเลน่โบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ นชืน่ชอบ 
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 เดินสู่ร ิมแม่น า้สุมดิะ อสิระใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 

หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ทีเ่ปิดเมือ่ 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู 634 เมตร 

และสามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสูง 600 เมตร กับ CN 

Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่คีวามสงู 553 เมตร 

 

 โอไดบะ (Odaiba) ศนูยก์ลางความบนัเทงิ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ  

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิที ่หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซ ึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่ง

บันเทงิมากมาย และใหท้่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตัวใหม ่RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่

มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อยา่งกันดัม้คาเฟ่ หา้งสรรพสนิคา้อควาซติี ้หา้งดัง

ของย่านนี้ที่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรง

ภาพยนตรท์ีม่ถีงึ 13 โรงดว้ยกัน จุดเดน่ของทีน่ ีอ่ยูท่ ีช่ ัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทมีพารค์ รวบรวมราเม็ง

ชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญี่ปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส าคัญดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพาน

สายรุง้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิอาโอโมร ิ

13.35 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

15.35 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาโอโมร ิโดย สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 147 

16.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาโอโมร ิหลังจากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืง อาโอโมร ิ

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
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ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DAIWA ROYNET AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
เทอืกเขาฮกัโกดะ – น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า ชม Snow Monster – พพิธิภณัฑเ์นบตูะ – ปราสาทฮโิร

ซาก ิ– เมอืงโทวาดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เทอืกเขาฮกัโกดะ (MT.Hakkoda)  ตัง้อยูเ่หนือสดุของจังหวัดอาโอโมร ิและถอืเป็นหนึง่ในภเูขาทีม่ี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งนงึในประเทศญีปุ่่ น มคีวามงดงามตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตัง้แต่ปลายเดอืน 

ก.ย. ไปจนถงึกลางเดอืน ต.ค. ใบไมจ้ะเริม่เปลีย่นเป็นสเีหลอืง สม้ สวยงาม สว่นชว่งเดอืนธันวาคม หมิะ

จะเริม่ตก ท าใหต้น้ไมพ้ืน้ทีบ่รเิวณนี ้ถกูปกคลุมไปดว้ยหมิะ จนคลา้ยราวกับเป็นรูปปีศาจหมิะ หรอื Snow 

Monster นัน้เอง 

 น าทา่นน ัง่กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู ่ยอดเขาฮกัโกดะ (MT.Hakkoda) แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิมี

ความสงู 1,585 เมตร ไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ภเูขาทีส่วยงามของญีปุ่่ น ทีน่ีย่งัเป็นสถานทีช่ม

ใบไมเ้ปลีย่นสใีนฤดใูบไมร้ว่งทีส่วยงามมากๆทีห่นึง่อกีดว้ย มใีบไมห้ลากสทีัง้แดง เขยีว เหลอืง สม้ พรอ้ม

ใจกันสลับสเีพิม่ความความสวยงามใหก้ับภูเขาทัง้ลูก ช่วงเวลาใบไมเ้ปลี่ยนสขีองที่นี่คือปลายเดือน

ตลุาคมถงึพฤศจกิายน ทา่นมองเห็นตัวเมอืงอาโอโมร ิพรอ้มชมความงดงามของใบไมเ้ปลีย่นส ีในชว่งฤดู

หนาวหมิะจะตกในบรเิวณภเูขา ท าใหต้น้ไมถ้กูแชแ่ข็งดว้ยหมิะจนกลายเป็นรปูรา่งแปลกๆแตกตา่งกนัไปที่

เรยีกกนัวา่ ปิศาจหมิะ หรอืสโนวม์อนสเตอร ์ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปแบบเต็มอิม่กับหมิะที่

เย็นฉ ่า (ความหนาของหมิะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี) 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑเ์นบูตะ (Nebuta Warasse) เป็นพพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงโคมไฟ ทีใ่ช ้

แสดงในเทศกาลอาโอโมรเินบตูะมทัซรึ ิซ ึง่สามารถเยีย่มชมไดภ้ายในมโีคมไฟทีใ่ชส้ าหรับขบวนพาเหรด

ทีม่กีารจัดขึน้ในชว่งตน้เดอืนสงิหาคมของทกุๆปีซึง่เป็นอกีหนึง่เทศกาลทีเ่ป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงนี ้
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 ปราสาทฮโิรซาก ิ(Hirosaki Castle) ปราสาทแหล่งนี้ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮโิรซาก ิสรา้ง

เสร็จในปีค.ศ.1611 โดยแตเ่ดมิเป็นปราสาทหา้ชัน้แลว้ถูกฟ้าผ่า ท าใหเ้กดิไฟไหมช้ัน้หา้จนในปี 1810 มี

การบรูณะปราสาทจนเหลอืเป็นหอคอยเพยีง 3 ชัน้ และในปี 1952 ปราสาทแห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นสมบตัแิหง่ชาต ิในฐานะปราสาทเกา่แกใ่นสมยัเอโดะทีย่งัหลงเหลอือยู่ 

 

 ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) ก าเนดิขึน้จากการปะทุของภเูขาไฟราว 2,000 ปีกอ่น ท าใหเ้กดิ

เป็นแอง่ทะเลสาบกวา้งใหญบ่นระดับความสงูกว่า 400 เมตรจากระดับน ้าทะเล เป็นทะเลสาบปล่องภเูขา

ไฟทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในเกาะฮอนช ู(Honshu) ของญีปุ่่ น นอกจากนี ้บรเิวณทะเลสาบยงัมรีปูปัน้หญงิสาว

สองคนตัง้อยูถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของทะเลสาบโทวาดะ ซึง่เป็นผลงานประตมิากรรมของ โคทาโร่ ทาคามู

ระ กวแีละศลิปินชือ่ดัง 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก OIRASE MORI NO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารค า่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่4 ล าธารโออริาเซะ – เมอืงอาคติะ – ทะเลสาบทาซาวะ – หมูบ่า้นซามูไร คะคโุนะดาเตะ – เมอืงอิ

วาเตะ – แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 โออริาเสะ (Oirase Stream) เป็นหุบเขาทีเ่ริม่ตน้ ทะเลสาบโทวาดะและยาวประมาณ 14 กโิลเมตร 

เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมในอาโอโมร ิสามารถมาเทีย่วไดท้ัง้ 4 ฤด ูในฤดหูนาว โออริาเสะจะ

ถกูปกคลมุดว้ยน ้าแข็งดว้ยอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด ท าใหด้เูหมอืนโลกทีถ่กูหยดุเวลาไว ้พบกับน ้าตก 14 แห่งที่
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กระจัดกระจายไปตามล าธารบนภเูขาทีก่ลายเป็นน ้าแข็ง ชมความงดงามของแท่งน ้าแข็งขนาดยักษ์และ

น ้าตกในหบุเขาทีถ่กูเปลีย่นเป็นน ้าแข็ง 

 

 ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นทีรู่จ้ักกนัวา่เป็นทะเลสาบทีไ่มแ่ข็งตัวในฤดหูนาว ทะเลสาบที่

ลกึทีส่ดุในญีปุ่่ น (ลกึถงึ 423.4 เมตร) และไดรั้บเลอืกใหต้ดิอยูใ่น 100 อนัดับสถานทีว่วิสวยของญีปุ่่ น ทา

ซาวะเป็นทะเลสาบมหัศจรรยท์ีส่ขีองผนืน ้าจะเปลีย่นไปตามมมุทีช่มววิ เสน่หข์องทะเลสาบทาซาวะก็คอื

พืน้ผวิน ้าของทะเลสาบ สทีีเ่ป็นลักษณะเฉพาะของผนืน ้าเรยีกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสนี า้เงนิ” ทีม่สีนี ้า

เงนิเหมอืนน ้าหมกึทีก่ าลังไหล แตก่ลับมคีวามใสเป็นลักษณะพเิศษ ทะเลสาบแห่งนี้มีสญัลกัษณ์เป็นรูป

ปั้นทตัสโึกะ (Tatsuko) รูปปั้นสทีองซึง่ต านานเล่าว่าเป็นรูปปั้นของเจา้หญงิทัตสโึกะ ทีข่อพรใหค้ง

ความงามอนัเป็นนรัินดร ์แตก่ลับถกูสาปใหเ้ป็นมงักรและจมอยูใ่ตท้อ้งทะเลสาบแหง่นี้ 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 หมูบ่า้นซามไูร คะคโุนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สมัผัสกบับรรยากาศแบบญีปุ่่ นที่

งดงามเมือ่ครัง้อดตี ทีน่ี่ก็ยังมเีสน่หอ์กีมากมายใหท้่านไดส้ัมผัสถงึประวัตศิาสตร ์ไมว่่าจะเป็นผลติภัณฑ์

หัตถศลิป์โบราณ หรอือาหารพืน้บา้นชนดิตา่งๆ เป็นตน้ ตามแนวถนนหมูบ่า้นซามไูรแหง่นี ้มตีน้ไมป้ลกูอยู่

เป็นจ านวนมาก ไมว่า่จะเดนิทางมาในฤดกูาลใด นักทอ่งเทีย่วก็จะไดร้ืน่รมยก์บัทัศนยีภาพอนังดงามไดอ้ยู่

เสมอ 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HIRAIZUMI HOTEL MUSASHIBO หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารค า่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่5 เมอืงฮริาซูม ิ– ลอ่งเรอืเกบเิค – วดัซูซอนจ ิ– ออิอน มอลล ์โมรโิอกะ – เมอืงโมรโิอกะ – แช่

น า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เมอืงฮริาซูม ิตัง้อยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใตข้องจังหวัดอวิาเตะ มปีระวัตศิาสตร์ทางวัฒนธรรมอยู่

มากมาย จนไดถ้กูจารกึไวใ้นรายชือ่เมอืงแหง่มรดกโลก จากการประชมุครัง้ที ่35 ของคณะกรรมการมรดก

โลก ทีก่รงุปารสี เมือ่ปี 2011 

 ลอ่งเรอืช่องแคบเกบเิค (Geibikei Gorge) ชมหนึง่ในรอ้ยทัศนียภาพสวยงามและทรงคุณค่าของ

ญีปุ่่ นในญีปุ่่ น ถอืไดว้า่เป็นทีเ่ดยีวเทา่นัน้ทีใ่ชเ้รอืถ่อดว้ยไมพ้ายเพยีงอันเดยีวทัง้ ขาไปและกลับโดยไมม่ี

การใชเ้ครือ่งยนต ์ทา่นจะไดช้ม ตน้ไมก้บัโขดหนิผาและน ้าใส สะอาดมองเห็นปลาแมน่ ้าก าลังแหวกวา่ย  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 วดัชูซอนจ ิ(Chusonji Temple) ทีส่รา้งขึน้ในปี  850 เป็นวัดนกิายเทนได จุดเด่นของวัดแห่งนี้  คอื 

คอนจคิโิดะ [Golden Hall] ซึง่มสีว่นทีค่ลา้ยกบัศาลาทอง คนิคะคจุ ิของเมอืงเกยีวโตเพราะเป็น อาคารที่

หุม้ดว้ยทอง เหมอืนๆกนั เพยีงแตว่า่ ศาลาทองอนันีจ้ะถกูเก็บรักษาไวใ้นหอ้งโถงขนาดใหญ ่แทนทีจ่ะอยู่

กลางแจง้เหมอืนกบั ศาลาทองคนิคะคจุ ิ 
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 น าท่านชอ้ปป้ิง ออิอน มอลล ์โมรโิอกะ (Aeon Mall Morioka) หา้งสรรพสนิคา้ทีม่สีาขาอยู่ทั่ว

ประเทศญีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade , รา้นขายเครือ่งกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจัดการ

ลสิตข์องฝากมาจากคนทีบ่า้นไดอ้ยา่งครบครันเต็มที ่

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

หลงัอาหารค า่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่6 Morioka Handi Works Square – กจิกรรม ลานสก ีAPPI SKI RESORT – เมอืงมซิาวะ 

(สนามบนิมซิาวา่) – โตเกยีว (สนามบนิฮาเนดะ) (JL158 19.25 – 20.50) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 Morioka Handi Works Square ทีร่วบรวมงานผลงานแฮนดเ์มดและอาหารพืน้บา้นเอาไวม้ากมาย 

ภายในแบง่ออกเป็น 3 โซนหลัก ไดแ้ก ่Handmade Workshop Zone พืน้ทีห่ลักของสถานทีแ่ห่งนี ้

บรรยากาศเหมอืนหมูบ่า้นเล็กๆ ทีร่วมงานแฮนดเ์มดทัง้ของกนิ ของใช ้ของเลน่ ฯลฯ แยกกนัไปแตล่ะรา้น 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยบรกิาร โซน Southern Bender Zone จัดแสดงกระท่อมโบราณตัง้แต่ปลายสมัย

เอโดะ ในอดตีเคยเป็นทีพั่กอาศัย ภายในอนุรักษ์เอาไวท้ัง้เสา ไมก้ระดาน เตาผงิ เครือ่งมอืเครือ่งใชท้าง
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การเกษตรโบราณทีเ่คยถกูใชง้านจรงิ โซนสดุทา้ยคอื Morioka Area Local Industry Promotion 

Center Zone อาคารส่งเสรมิอตุสาหกรรมทอ้งถิน่ทีเ่ราแวะกอ่นกลับ เพราะดา้นในมพีืน้ทีข่ายของที่

ระลกึทัง้ของกนิของใชข้ึน้ชือ่ของอวิาเตะมากมาย อกีทัง้บนชัน้ 2 มหีอ้งนทิรรศการจัดแสดงงานฝีมอื

ดัง้เดมิใหเ้ยีย่มชม 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 อสิระกบักจิกรรม ลานสก ีภายใน Appi Kogen Ski Resort เป็นสกรีสีอรต์ขนาดใหญใ่นจังหวัดอวิะเตะ 

มเีสน้ทางส าหรับเล่นสกแีละสโนวบ์อรด์ ตัง้แต่ระดับตน้จนถงึระดับสงู มบีรกิารใหเ้ชา่อปุกรณ์ครบชดุ ให ้

คณุสนุกสนานกบักจิกรรมเลน่หมิะปยุหนาเนือ้ละเอยีดไดห้ลากรปูแบบเชน่ สโนวโ์มบลิ เลือ่นหมิะ เดนิป่า

ดว้ยรองเทา้หมิะ เป็นตน้ 

** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อุปกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก,ี คา่คอรส์ในการเลน่กจิกรรม และ เครือ่งเลน่

ทกุชนดิ ** 

 

15.00 น. สมควรแกเ่วลาเดนิทางน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมซิาวะ 

17.25 น. ถงึ สนามบนิมซิาวะ ท าการเชค็อนิและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ภายในสนามบนิ 

19.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ โดย สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 158 

20.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ หลังจากนัน้พาทกุทา่นเชค็อนิตอ่ เพือ่รอเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 
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คาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มกนัท ัง้คณะ   คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง     

คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิน้ๆละ ไมเ่กนิ 23 ก.ก. 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ    คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

1.1 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด พรอ้มค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ขา้งตน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั ต ัว๋เครือ่งบนิ 

- กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

วนัที ่7 โตเกยีว (สนามบนิฮาเนดะ) – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรรภมู)ิ (JL033 00.05-05.05) 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 033  

(สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

AOMORI SNOW MONSTER TOKYO PREMIUM 7D 5N  

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL]  

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 7 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

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.- 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 
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เป็นชัน้ธรุกจิ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิการลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 7 

วนั 

และ หากมตีอ้งการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดทีน่ ัง่ ตอ้งด าเนนิการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วนั

เดนิทาง ดว้ยตวัทา่นเอง เทา่น ัน้  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  

หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับกอ่น (หรอืหลัง) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ  

และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บเพิม่เตมิกอ่นออกตั๋วโดยสาร  

- การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจัดการไดแ้ต่

อยา่งใด  

- ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ  กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯล่วงหนา้ทุกครัง้  

เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมกีารออกเเดนิทางแน่นอนหรือไม่  มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่

สามารถเดนิทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้ 

1.2 คา่ทีพ่กั ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญีปุ่่ นแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) , หอ้งพักคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพักแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดยีวกัน หรอื 

อยู่ตดิกัน **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง + 1 ทีน่อนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถ

จัดหาหอ้งพัก แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งพักแบบ แยก 2 หอ้ง คอื [1TWN+1 

SGL] แทน ** 

-   กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในตัวเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอื ยา้ยเมอืง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกบัโปรแกรมทัวร ์  

1.3 คา่อาหาร, คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

1.4 เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ หรอืมคัคเุทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

1.5 คา่น า้หนกัสมัภาระ (รวมในต ัว๋เครือ่งบนิ) โดยทั่วไป 46 กโิลกรัม 

1.6 คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ  

         -     ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม   

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิ 

ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่)   

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ 

มคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 
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- กรณีทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั 

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

        - ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 

1.7 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชวีติโดยอบุตัเิหต ุ

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทาง

บรษัิทได ้ 

เบีย้ประกันเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ย

กวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอื เสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.  คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน   **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที ่สถานทตูก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่า

ทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

3.  คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ซึง่ลูกคา้ตอ้ง

ช าระสว่นตา่งเพิม่ 

4.  คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น ซึง่ตอ้งช าระ ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิตน้ทาง  

ส าหรับส่วนทีเ่พิม่เตมิแก่หัวหนา้ทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมอืงไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กับความพงึพอใจใน

บรกิาร 

5.  ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่ น 

 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลกิ 

1.  การท าการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 26,000 บาท ภายใน 36 ชม. หลงัจากท าการจอง พรอ้มจดัสง่เอกสารการ

จองมายงับรษิทัฯ 

     กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  
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     โดยทกุการจองจะไดรั้บการยนืยนัสทิธิส์ ารองทีน่ั่ง เมือ่มกีารช าระมดัจ า เทา่นัน้ 

      1.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนั กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิไมม่เีงือ่นไขใดๆ และขออนุญาตใหส้ทิธิก์ารจองแกลู่กคา้ท่านอืน่

ทีอ่ยูล่ าดับถัดไป   

     1.3 เมือ่ช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมลล ์พรอ้ม

ท ัง้สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยันว่า ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด วันทีใ่ด ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหาย อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด ชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น

การจองตั๋วเครือ่งบนิ 

**  กรณุาตรวจสอบหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางไป-กลบั

มากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษวา่งอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

**การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท  

** กรุณาศกึษารายการทัวร ์และเงือ่นไขการใหบ้รกิารโดยละเอยีด เพือ่ผลประโยชน์สูงสุดในการใชบ้รกิารของท่าน 

เนื่องจาก เมือ่ท่านช าระเงนิครบจ านวนหรอืมัดจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขการบรกิารและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอื

ตัวแทนจ าหน่าย(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท อยา่งใดอยา่ง

หนึง่ เพือ่เป็นการแจง้ยกเลกิกับทางบรษัิทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบรษัิทไมข่อรับยกเลกิการจอง ผ่านทาง

โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่าย (ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ท าเรือ่ง

ขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ

คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

 

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 35 วนักอ่นเดนิทาง (ไมนั่บวันเดนิทาง) สามารถลดจ านวนทีน่ั่งของสายการบนิได ้15% ของ

จ านวนผูเ้ดนิทาง (ตามเงือ่นไข ของสายการบนิไทย ตอ้งจา่ยคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจ านวน กอ่นเดนิทาง 90 วัน) 

4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเดนิทาง) คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าธรรมเนียม

ทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์

ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
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4.3 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนักอ่นเดนิทาง (ไม่นับวันเดนิทาง) คนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าทัวรท์ัง้หมด ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท + ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่ง 

คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

4.4 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

** การจา่ยเงนิคนืแกนั่กทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ ึง่มกีารหักเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยที่

ไดจ้า่ยจรงิเพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วไปแลว้ เชน่ การมดัจ าทีน่ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพั่ก  และ ค่าใชจ้่าย

ทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารกา

รันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า 

หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดทีช่ าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิการเดนิทางทีบ่รษิทัไดโ้ฆษณาไว ้ ซึง่มใิช่ความผดิของบรษิทัเอง  

ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิคา่บรกิารตามทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้ เต็มจ านวน โดยตอ้งมรีะยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

กอ่นการเดนิทาง โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  *** 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

** ส าคญั !! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้ ** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ 

1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมขี ัน้ต า่ 10 ทา่นขึน้ไปต่อกรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่านอันเกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ  การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุ (เยน) โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

9. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฏหมายประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ  10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็น

หลกั  จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อกีทัง้โปรแกรมอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วเป็นส าคัญ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้ ีอ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่

จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ และอาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

** เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ **  

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออก จากประเทศญีปุ่่ น   

2. เอกสารชือ่โรงแรมทีพั่กตลอดการเดนิทาง ( ทัง้ 2 อยา่ง ทางบรษัิทจะเป็นผูจ้ัดเตรยีมใหก้ับลูกคา้ แต่ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

การพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น อกีครัง้)  

3. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) และ

ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตเิพือ่การพ านักระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา

ทีส่งูมาก 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
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เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


