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วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวัน คาํ โรงแรมทีพัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) 

(JL032 09.55 – 17.30) – โตเกียว 
 ✈ 🍽 

SHINJUKU 

WASHINTON HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

 

วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอร์ซตีิ – 

อควาซิตี – สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิอาโอโมริ (JL147 15.35 

– 16.55) – เมืองอาโอโมริ 

🍽 อิสระ 🍽 

DAIWA ROYNET 

AOMORI HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

 

เทือกเขาฮักโกดะ – นงักระเช้าลอยฟ้า ชม Snow Monster – 

พิพิธภณัฑ์เนบตูะ – ปราสาทฮิโรซากิ – เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบ

โทวาดะ – แช่นําแร่ธรรมชาติ 
🍽 🍽 🍽 

OIRASE MORI NO 

HOTEL [♨] หรือ

เทียบเท่า 

4 
ลําธารโออิราเซะ – อาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร 

คะคโุนะดาเตะ – อวิาเตะ – แช่นําแร่ธรรมชาติ 🍽 🍽 🍽 

HIRAIZUMI HOTEL 

MUSASHIBO [♨] 

หรือเทียบเท่า 

5 
เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – วดัซูซอนจิ – อิออน มอลล์ โมริโอ

กะ – เมืองโมริโอกะ – แช่นําแร่ธรรมชาติ 
🍽 🍽 🍽 

SHIZUKUISHI 

PRINCE HOTEL [♨] 

หรือเทียบเท่า 

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 
นงักระเช้าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์ | กิจกรรม ลานสกี APPI SKI RESORT | ลอ่งเรือเกบิเค | วดัซูซอนจิ |  

ทะเลสาบโทวาดะ | ลําธารโออิราเซะ | หมูบ้่านซามไูร คะคโุนะดาเตะ | พิพิธภณัฑ์เนบตูะ | วดัอาซากสุะ |  

ช้อปปิงโอไดบะ | อิออน มอลล์ โมริโอกะ | พกัออนเซน็  คืน 

 เส้นทางการเดินทาง ราคาแนะนําเพยีง 68,900.- 
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โปรแกรมการเดินทาง 

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

– โตเกียว 
07.00 น. พร้อมกนัทีสนามบนิสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที ให้การต้อนรับ

และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่ น โดย สายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ เทียวบนิที JL 032 (สายการบนิมี

บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

17.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่ น (เวลาท้องถนิเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้า

เมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จาํพวก เนือสัตว์ พชื ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญปุ่ีนหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]  

จากนนันําท่านเดินทางเข้าสูเ่มืองโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น อีกทงัยงัเป็นศนูย์กลางของธรุกิจ วฒันธรรม แฟชนั 

และเทคโนโลยีลําสมยัของประเทศ 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ร้านอาหาร 

ทีพัก  นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทพีัก SHINJUKU WASHINTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท ี  
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ไดเวอร์ซติี – อควาซิตี – สนามบิน

ฮาเนดะ – สนามบนิอาโอโมริ (JL147 15.35 – 16.55) – เมืองอาโอโมริ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัทีเก่าแก่ทีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ท่านยงัจะ

ได้เก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีมีความสูงถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลือก

ซือเครืองรางของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิงทีมีชือเสียงของวดั มีร้านขายของ

ทีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครืองรางของขลงั ของเล่นโบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมทีคนญีปุ่ นชืนชอบ 
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 เดินสู่ริมแม่นําสุมิดะ อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยทีสูงทีสุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย 

ทรี (Tokyo Sky tree) ทีเปิดเมือ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติความสูงของหอ

กวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซงึมีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีมีความสูง 553 เมตร 

 
 โอไดบะ (Odaiba) ศูนย์กลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ทีเกิดจากการถมทะเลขนึมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิงสินค้า

หลากหลายชนิดที ห้างไดเวอร์ซิตี ซงึภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกบักันดมั

ตวัใหม่ RX-  Unicorn  ขนาดเท่าของจริง ซงึมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสําหรับคอกันดมั อย่างกนัดมัคา

เฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ห้างดงัของย่านนีทีไม่ควรพลาด เพราะทงัร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้าน

กาแฟ และโรงภาพยนตร์ทีมีถงึ 13 โรงด้วยกนั จุดเด่นของทีนีอยู่ทีชัน 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิด

ต่างๆจากทวัประเทศญีปุ่ นมาไว้ทีนี สําคญัด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชดัเจน 

 
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปปิง 

 สมควรแก่เวลาเดินทางนําท่านเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ เพือเดินทางสู่ สนามบนิอาโอโมริ 

13.35 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

15.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิอาโอโมริ โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เทียวบนิที JL 147 

16.55 น. เดินทางถงึ สนามบนิอาโอโมริ หลงัจากนนัพาทกุท่านเดินทางเข้าสู่เมือง อาโอโมริ 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ร้านอาหาร 

ทีพัก  เดินทางเข้าสู่ทีพกั DAIWA ROYNET AOMORI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที 3 
เทือกเขาฮักโกดะ – นังกระเช้าลอยฟ้า ชม Snow Monster – พิพิธภัณฑ์เนบูตะ – 

ปราสาทฮิโรซาก ิ– เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – แช่นําแร่ธรรมชาต ิ
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เทือกเขาฮักโกดะ (MT.Hakkoda)  ตงัอยู่เหนือสุดของจังหวดัอาโอโมริ และถือเป็นหนึงในภูเขาทีมีชือเสียงมากทีสุด

แห่งนงึในประเทศญีปุ่ น มีความงดงามตลอดทงัปีโดยเฉพาะอย่างยงิตงัแต่ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึงกลางเดือน ต.ค. ใบไม้

จะเริมเปลียนเป็นสีเหลือง ส้ม สวยงาม ส่วนช่วงเดือนธนัวาคม หิมะจะเริมตก ทําให้ต้นไม้พืนทีบริเวณนี ถูกปกคลุมไปด้วย

หิมะ จนคล้ายราวกบัเป็นรูปปีศาจหิมะ หรือ Snow Monster นนัเอง 

 นําท่านนังกระเช้าลอยฟ้า ขนึสู่ ยอดเขาฮักโกดะ (MT.Hakkoda) แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ มีความสูง 1,585 เมตร 

ได้รับการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภูเขาทีสวยงามของญีปุ่ น ทีนียังเป็นสถานทีชมใบไม้เปลียนสีในฤดูใบไม้ร่วงทีสวยงาม

มากๆทีหนึงอีกด้วย มีใบไม้หลากสีทังแดง เขียว เหลือง ส้ม พร้อมใจกันสลับสีเพิมความความสวยงามให้กับภูเขาทงัลูก 

ช่วงเวลาใบไม้เปลียนสีของทีนีคือปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็นตัวเมืองอาโอโมริ พร้อมชมความงดงาม

ของใบไม้เปลียนสี ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกในบริเวณภูเขา ทําให้ต้นไม้ถูกแช่แข็งด้วยหิมะจนกลายเป็นรูปร่างแปลกๆ

แตกต่างกนัไปทีเรียกกนัว่า ปิศาจหิมะ หรือสโนว์มอนสเตอร์ ท่านจะได้เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปแบบเต็มอมิกบัหิมะที

เย็นฉํา (ความหนาของหมิะขนึอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี) 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เนบูตะ (Nebuta Warasse) เป็นพิพิธภณัฑ์ทีจดัแสดงโคมไฟ ทีใช้แสดงในเทศกาลอาโอโม

ริเนบตูะมทัซริึ ซึงสามารถเยียมชมได้ภายในมีโคมไฟทีใช้สําหรับขบวนพาเหรดทีมีการจดัขึนในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของ

ทกุๆปีซงึเป็นอีกหนงึเทศกาลทีเป็นทีขึนชือของเมืองนี 
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 ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) ปราสาทแหล่งนีถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองฮิโรซากิ สร้างเสร็จในปีค.ศ.1611 โดย

แต่เดิมเป็นปราสาทห้าชนัแล้วถกูฟ้าผ่า ทําให้เกิดไฟไหม้ชนัห้าจนในปี  มีการบูรณะปราสาทจนเหลือเป็นหอคอยเพียง 

 ชนั และในปี 1952 ปราสาทแห่งนีได้รับการขึนทะเบียนเป็นสมบตัิแห่งชาติ ในฐานะปราสาทเก่าแก่ในสมยัเอโดะทียัง

หลงเหลืออยู ่

 ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) กําเนิดขึนจากการปะทุของภูเขาไฟราว 2,000 ปีก่อน ทําให้เกิดเป็นแอ่งทะเลสาบ

กว้างใหญ่บนระดบัความสูงกวา่ 400 เมตรจากระดบันําทะเล เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในเกาะฮอนช ู

(Honshu) ของญีปุ่ น นอกจากนี บริเวณทะเลสาบยงัมีรูปปันหญิงสาวสองคนตงัอยู่ถือเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบโทวาดะ 

ซงึเป็นผลงานประติมากรรมของ โคทาโร่ ทาคามรูะ กวีและศิลปินชือดงั 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 เดินทางเข้าสู่ทีพกั OIRASE MORI NO HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารคาํ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญีปุ่ น 

วันที 4 ลําธารโออิราเซะ – เมืองอาคิตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ 

– เมืองอิวาเตะ – แช่นําแร่ธรรมชาต ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 โออิราเสะ (Oirase Stream) เป็นหุบเขาทีเริมต้น ทะเลสาบโทวาดะและยาวประมาณ  กิโลเมตร เป็นหนงึในสถานที

ท่องเทียวยอดนิยมในอาโอโมริ สามารถมาเทียวได้ทงั  ฤด ูในฤดหูนาว โออิราเสะจะถูกปกคลุมด้วยนําแข็งด้วยอุณหภูมิที

เย็นจดั ทําให้ดเูหมือนโลกทีถกูหยดุเวลาไว้ พบกบันําตก 14 แห่งทีกระจดักระจายไปตามลําธารบนภูเขาทีกลายเป็นนําแข็ง 

ชมความงดงามของแท่งนําแข็งขนาดยกัษ์และนําตกในหุบเขาทีถูกเปลียนเป็นนําแข็ง 
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 ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นทีรู้จกักนัว่าเป็นทะเลสาบทีไม่แข็งตวัในฤดหูนาว ทะเลสาบทลีกึทีสดุในญีปุ่ น (ลึก

ถงึ .  เมตร) และได้รับเลือกให้ติดอยู่ใน 100 อนัดบัสถานทีววิสวยของญีปุ่ น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหศัจรรย์ทีสีของผืน

นําจะเปลียนไปตามมุมทีชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพืนผิวนําของทะเลสาบ สีทีเป็นลกัษณะเฉพาะของผืนนํา

เรียกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสีนําเงิน” ทีมีสีนําเงินเหมือนนําหมึกทีกําลังไหล แต่กลับมีความใสเป็นลักษณะพิเศษ 

ทะเลสาบแห่งนีมีสัญลักษณ์เป็นรูปปันทัตสโึกะ (Tatsuko) รูปปันสีทองซงึตํานานเล่าว่าเป็นรูปปันของเจ้าหญิงทตัสึโกะ 

ทีขอพรให้คงความงามอนัเป็นนิรันดร์ แต่กลบัถกูสาปให้เป็นมงักรและจมอยู่ใต้ท้องทะเลสาบแห่งนี 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สมัผสักบับรรยากาศแบบญีปุ่ นทีงดงามเมือครังอดีต 

ทีนีก็ยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สัมผสัถึงประวตัิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์หตัถศิลป์โบราณ หรืออาหารพืนบ้าน

ชนิดต่างๆ เป็นต้น ตามแนวถนนหมู่บ้านซามูไรแห่งนี มีต้นไม้ปลูกอยู่เป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด 

นกัท่องเทียวก็จะได้รืนรมย์กบัทศันียภาพอนังดงามได้อยู่เสมอ 
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คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพัก  เดินทางเข้าสู่ทีพกั HIRAIZUMI HOTEL MUSASHIBO หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารคาํ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญีปุ่ น 

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

– แช่นําแร่ธรรมชาต ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เมืองฮิราซูมิ ตงัอยู่ในพืนทีตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดัอวิาเตะ มีประวตัิศาสตร์ทางวฒันธรรมอยู่มากมาย จนได้ถกูจารึก

ไว้ในรายชือเมืองแห่งมรดกโลก จากการประชุมครังที  ของคณะกรรมการมรดกโลก ทีกรุงปารีส เมือปี  

 ล่องเรือช่องแคบเกบเิค (Geibikei Gorge) ชมหนงึในร้อยทศันียภาพสวยงามและทรงคุณค่าของญีปุ่ นในญีปุ่ น ถือได้ว่า

เป็นทีเดียวเท่านนัทีใช้เรือถ่อด้วยไม้พายเพียงอนัเดียวทงั ขาไปและกลบัโดยไม่มีการใช้เครืองยนต์ ท่านจะได้ชม ต้นไม้กบั

โขดหินผาและนําใส สะอาดมองเห็นปลาแม่นํากําลงัแหวกว่าย  

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

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

Hall] ซึงมีส่วนทีคล้ายกบัศาลาทอง คินคะคุจิ  ของเมืองเกียวโตเพราะเป็น  อาคารทีหุ้มด้วยทอง  เหมือนๆกนั เพียงแต่ว่า 

ศาลาทองอนันีจะถกูเก็บรักษาไว้ในห้องโถงขนาดใหญ่ แทนทีจะอยู่กลางแจ้งเหมือนกบั ศาลาทองคินคะคจิุ  
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 นําท่านช้อปปิง อิออน มอลล์ โมริโอกะ (Aeon Mall Morioka) ห้างสรรพสินค้าทีมีสาขาอยู่ทวัประเทศญีปุ่ น มีร้านค้าที

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

และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจดัการลิสต์ของฝากมาจากคนทีบ้านได้อย่างครบครันเต็มที 

 
คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพัก  เดินทางเข้าสู่ทีพกั SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  

หลังอาหารคาํ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญีปุ่ น 

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

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

 Morioka Handi Works Square ทีรวบรวมงานผลงานแฮนด์เมดและอาหารพืนบ้านเอาไว้มากมาย ภายในแบ่งออกเป็น 3 

โซนหลกั ได้แก่ Handmade Workshop Zone พืนทีหลกัของสถานทีแห่งนี บรรยากาศเหมือนหมู่บ้านเล็กๆ ทีรวมงานแฮนด์

เมดทังของกิน ของใช้ ของเล่น ฯลฯ แยกกนัไปแต่ละร้าน โดยมีเจ้าหน้าทีคอยบริการ โซน Southern Bender Zone จดั

แสดงกระท่อมโบราณตงัแต่ปลายสมัยเอโดะ ในอดีตเคยเป็นทีพักอาศัย ภายในอนุรักษ์เอาไว้ทังเสา ไม้กระดาน เตาผิง 

เครืองมือเครืองใช้ทางการเกษตรโบราณทีเคยถูกใช้งานจริง โซนสุดท้ายคือ Morioka Area Local Industry Promotion 

Center Zone อาคารส่งเสริมอตุสาหกรรมท้องถนิทีเราแวะก่อนกลับ เพราะด้านในมีพืนทีขายของทีระลึกทงัของกินของใช้

ขึนชือของอิวาเตะมากมาย อีกทงับนชนั 2 มีห้องนิทรรศการจดัแสดงงานฝีมือดงัเดิมให้เยียมชม 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 อิสระกบักิจกรรม ลานสกี ภายใน Appi Kogen Ski Resort เป็นสกีรีสอร์ตขนาดใหญ่ในจงัหวดัอิวะเตะ มีเส้นทางสําหรับ

เล่นสกีและสโนว์บอร์ด ตงัแต่ระดบัต้นจนถงึระดบัสูง มีบริการให้เช่าอุปกรณ์ครบชุด ให้คุณสนุกสนานกบักิจกรรมเล่นหิมะ

ปยุหนาเนอืละเอียดได้หลากรูปแบบเช่น สโนว์โมบลิ เลือนหิมะ เดินป่าด้วยรองเท้าหิมะ เป็นต้น 

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสําหรับเล่นสกี, ค่าคอร์สในการเล่นกิจกรรม และ เครืองเล่นทุกชนิด ** 

 
15.00 น. สมควรแก่เวลาเดนิทางนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิมิซาวะ 

17.25 น. ถงึ สนามบนิมิซาวะ ทําการเช็คอนิและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

คาํ  อิสระรับประทานอาหารคาํ ณ ภายในสนามบนิ 

19.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เทียวบินที JL 158 

20.55 น. เดินทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ หลงัจากนนัพาทกุท่านเช็คอนิต่อ เพือรอเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

วันที 7 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภูมิ) (JL033 00.05-05.05) 
00.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ เทยีวบนิที JL 033  

(สายการบินมีบริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

05.00 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ทดีูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงอืนไขการให้บริการ 

1.อัตราค่าบริการนีรวม 

  ค่าตวัเครืองบนิไป-กลบั พร้อมกันทงัคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งทีมี 

  ค่าจ้างมคัคเุทศก์บริการตลอดการเดินทาง     ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน  ชินๆละ ไม่เกิน  ก.ก. 

  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ     ค่าทพีกัตามทีระบใุนรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

  ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ     ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ 

  ค่าประกนัอบุตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าตัวโดยสารเครืองบนิ ไป-กลบั ชนัประหยดั พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนาํมนั ทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

ข้อมูลเพมิเติมเกียวกับ ตัวเครืองบิน 

- กรณีทีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดบัชนัทีนงั จาก ชนัประหยดั (Economy Class)  

เป็นชนัธรุกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดาํเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง  วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพืออัพเกรดทีนัง ต้องดําเนินการทีเคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 

เท่านัน  

- ในการเดินทาง ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัเป็นหมู่คณะ  

หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบนิ  

AOMORI SNOW MONSTER TOKYO PREMIUM 7D 5N  
โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL]  

กําหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดียว 

ท่านละ 
ไม่รวมตวั 
ท่านละ 

17 – 23 ม.ค.  68,900.- 68,900.- 65,900.- 10,900.- 48,900.- 

 –  ก.พ.  68,900.- 68,900.- 65,900.- 10,900.- 48,900.- 

 –  ก.พ.  68,900.- 68,900.- 65,900.- 10,900.- 48,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีรวมรายการทวัร์ ตัวเครืองบนิ  ไม่มีราคาเด็ก เนืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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และบริษัททวัร์เรียกเก็บเพมิเติมก่อนออกตวัโดยสาร  

- การจดัทีนงับนเครืองบนิ  จะเป็นไปตามทีสายการบนิเป็นผู้ กําหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเข้าไปจดัการได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีทีลกูค้าต้องออกตวัโดยสารเครืองบนิภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯล่วงหน้าทุกครัง  เพือตรวจสอบว่ากรุ๊ปมี

การออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนนัทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกตวัไปแล้ว 

1.2 ค่าทพีัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

ข้อมูลเพมิเติมเกียวกับ โรงแรมทีพัก  

- เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว (Single) , ห้องพักคู่ ( 

Twin / Double ) และห้องพักแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชันเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีทีท่านจองห้องพักแบบ 

TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ทีนอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพกั

แบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซงึเป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึนมาก และห้องพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ 

ในการปรบัเปลียน หรือ ย้ายเมือง เพือให้เกิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทท่ีองเทยีว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าทบีริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอาํนวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่านําหนักสัมภาระ (รวมในตัวเครืองบนิ) โดยทวัไป 46 กิโลกรัม 

1.6 ค่าประกันวินาศภยัเครืองบิน ตามเงือนไขของแต่ละสายการบนิทีมกีารเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองสัมภาระ  

         -     สําหรับนําหนกัของสมัภาระทีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบนิ คือ 20 กิโลกรัม   

(สําหรับผู้โดยสารชนัประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางนําหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบนิ 

ทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องชําระในส่วนทีโดนเรียกเก็บเพมิ)   

         - สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมนํีาหนกัไมเ่กิน  กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนติเมตร (18 นวิ) 

- กรณีทีต้องเดินทางด้วยสายการบนิภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทงันีขึนอยู่กบั 

ข้อกําหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายทีสมัภาระนําหนกัเกิน (ท่านต้องชําระใน

ส่วนทีโดนเรียกเก็บเพมิ) 

        - ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร ในทกุกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบัตเิหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอบุตัิเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าท่านใด สนใจซือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามข้อมลู เพิมเติมกบัทางบริษัทได้  

เบียประกนัเริมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพมิ 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%  

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ ทีประสงค์จะพํานกัระยะสันใน 

ประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิมในการขอวีซ่าตามที 

สถานทตูกําหนด) 
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2.  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบใุนรายการ รวมทงัค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนนัๆ กําหนด หรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตวัเครืองบนิไปแล้ว ซงึลกูค้าต้องชาํระส่วนต่างเพิม 

4.  ค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึงต้องชําระ ณ วันเดนิทางทีสนามบินต้นทาง  

สําหรับส่วนทีเพมิเติมแก่หวัหน้าทวัร์ทีดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึนอยู่กบัความพงึพอใจในบริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัวโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทาง

ญีปุ่ น 

 

เงอืนไขการจอง การชาํระเงิน และการยกเลิก 
1.  การทาํการจอง และ การชําระค่าบริการ 

      1.1 กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทาํการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 

     กรณีลูกค้าทาํการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน  

     โดยทกุการจองจะได้รับการยืนยนัสิทธิสํารองทีนงั เมือมกีารชําระมดัจํา เท่านนั 

      1.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชําระตามทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมติั ไม่มีเงือนไขใดๆ และขออนญุาตให้สิทธิการจองแก่ลกูค้าท่านอืนทีอยู่ลําดบัถดัไป   

     1.3 เมือชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชือพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทังส่งรายชือสํารองที

นัง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชือพร้อมยืนยนัว่า ต้องการเดินทางท่องเทียวทริปใด วนัทีใด ไปกบัใครบ้าง, เบอร์

โทร // หากไม่ส่งสําเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกด ชือ-นามสกลุ และอืนๆ เพอืใช้ในการจองตวัเครืองบนิ 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึนไป 

และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างตํา 2 หน้าหากไม่มันใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทําในวันเวลาทําการของทาง บริษัท ดงันี วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านนั นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปีนนัๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของ

ทางบริษัท  

** กรุณาศกึษารายการทวัร์ และเงือนไขการให้บริการโดยละเอยีด เพือผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน เนืองจาก เมอืท่านชําระเงินครบ

จํานวนหรือมดัจําบางส่วนแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆทีได้ ระบไุว้ทงัหมดในโปรแกรมการเดินทาง

นนัๆ 

 

เงอืนไขการยกเลิก 

กรณีทีนกัท่องเทียวหรือตวัแทนจําหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นกัท่องเทียวหรือตวัแทนจําหน่าย(ผู้ มีชือ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรือ มาเซน็เอกสารการยกเลิกทีบริษัท อย่างใดอย่างหนงึ เพอืเป็นการแจ้งยกเลิกกบัทางบริษัทอย่างเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเทียวหรือตวัแทนจําหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่าย (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัท อย่างใดอย่างหนงึ เพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ

อํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้

ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับการ

กําหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทียว พ.ศ. 2563” ดงัน ี
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4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 35 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) สามารถลดจํานวนทีนงัของสายการบินได้ 15% ของจํานวนผู้ เดินทาง (ตาม

เงอืนไข ของสายการบนิไทย ต้องจ่ายค่าตวัเครืองบินเต็มจํานวน ก่อนเดินทาง  วนั) 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดนิทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินค่าทวัร์เต็มจํานวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงเพือการเตรียมการ

นําเทียว ทงัหมด เช่น ค่ามดัจําตวัเครือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.3 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดนิทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงนิร้อยละ 50 ของค่าทวัร์ทงัหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงเพือการ

เตรียมการนําเทียว ทงัหมด เช่น ค่ามดัจําตวัเครือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.4 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเทียวตามข้อกําหนดด้านบน ซึงมีการหกัเงินในบางส่วนนนั เนืองจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือการ

เตรียมการจดันําเทียวไปแล้ว เช่น การมดัจําทีนงับตัรโดยสารเครืองบิน  การจองทีพกั  และ ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจําทีนงักบัสาย

การบินและค่ามดัจําทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือ ค่าทวัร์ทงัหมดทีชําระแล้ว ไม่ว่ายกเลิก

ด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบริษัทได้โฆษณาไว้  ซึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน

ค่าบริการตามทีลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี

ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทงักรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทวัร์ไมว่่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

** สําคัญ !! บริษัททําธรุกิจเพือการท่องเทียวเท่านนั ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขนัตอนการผ่านการ

ตรวจคนเข้าเมือง ทงัไทยและญีปุ่ น ขึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าทีเท่านนั ลูกค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง 

ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้งัสิน ** 

4.7 เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการและเงนิมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

 

 

หมายเหตุ  

1. จํานวนผู้  เดินทางต้องมีขันตาํ 10 ท่านขึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะนนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางและเลือนการเดินทางไปในวนัอืน

ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที

จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 

โรคระบาด, การนําสิงของผิดกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุัติเหตุจาก

ความประมาทของนกัท่องเทียวเอง 

6.เมือท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรือค่าทวัร์ทงัหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ

เปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงนิสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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8. อตัราค่าบริการนีคํานวณจากอตัราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีทางบริษัทเสนอราคา ดงันนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับ

ราคาค่าบริการเพิมขนึ ในกรณีทีมกีารเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตวัเครืองบนิ ค่าภาษีเชือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการ

บนิ การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบสันําเทียวญีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ   ชวัโมง มิอาจเพมิเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบั

จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนันๆ เป็นหลกั  จงึขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลา

ท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง  อกีทงัโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทงันีเพือ

ความปลอดภยัของนกัท่องเทียวเป็นสําคญั 

10. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อํานาจของ

บริษัทกํากบัเท่านนั 

 

 

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ ทีประสงค์จะพํานกัระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์

เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบตัิ

ในการเข้า ประเทศญีปุ่ น 

** เอกสารทีอาจจะต้องใช้ในการพจิารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ **  

1. ตวัเครืองบินขาออก จากประเทศญีปุ่ น   

2. เอกสารชือโรงแรมทีพกัตลอดการเดินทาง ( ทงั  อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทังนีขึนอยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจ

คนเข้าเมืองของญีปุ่ น อีกครงั)  

3. สิงทียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขนึระหว่างทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

4. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ทีติดต่อได้ระหว่างทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอืนๆ) และกําหนดการเดินทางระหว่างที

พํานกัในประเทศญีปุ่ น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางอเิล็กทรอนิกส์ทียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัถงึวนัเดินทางกลบั 

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิงทีขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัิเพือการพํานกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไม่เกิน  วนั 

4. เป็นผู้ ทีไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่ น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไมเ่ข้าข่ายคณุสมบตัิทีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตวัขนึเครืองบนิ ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน  มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกนัทุกชินไม่เกิน 1,000 

มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซงึมซิีปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอก็ซเ์รย์ อนุญาตให้ถือได้

ท่านละ  ใบเท่านัน ถ้าสิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ท้องเครืองบิน

เท่านนั  

2. สิงของทีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ท้อง

เครืองบนิเท่านนั  
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3. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายห้ามนําผลิตภณัฑ์ทีทํามาจากพืช และเนือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือสตัว์ ไส้กรอกฯ เพือเป็น

การป้องกนัโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้าหน้าทีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอตัราทีสูงมาก 

 


