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ราคาเพยีง 46,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

  ชมความมหศัจรรย ์“SNOW MONSTER” หรอื “ ปีศาจหมิะ 

  ชมความงามของการประดบัไฟของเทศกาลบา้นหมิะ Kamakura Snow Festival 

  เพลนิเพลนิไปกบักจิกรรมภายใน TOBU WORLD AQUARE  

  ชม ศาลเจา้โทโชก ุศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นอนสุรณ์สถานในการร าลกึถงึโชกุนล าดบัที ่1 

  ชมิราเมนเมอืงคติะกาตะ เมอืงทีม่รีาเมนตดิอนัดบั 1ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น  

  ชมหมูบ่า้นออนเซ็นชือ่ดงั กนิซงัออนเซ็น [GINZAN ONSEN]  

  ชอ้ปป้ิงจใุจไปกบั Kanko bussan kaikan / Tendo Aeon mall  

  สมัผสัการอาบน า้แรธ่รรมชาตแิบบญีปุ่่ น (Onsen) 3 คนื 

GO2-ICN TG001 

 YAMAGATA SNOWMONSTER 6D3N  
โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 29 มกราคม – 03 กมุภาพนัธ ์62  46,900.- 

วนัที ่ 19 – 24 กมุภาพนัธ ์62  46,900.- 

 

 

   

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิฮาเนดะ 
    

2 

สนามบนิฮาเนดะ-เมอืงนกิโก-้ศาลเจา้โทโชก-ุ 

โทบ ุเวริด์สแควร-์หมูบ่า้นออนเซ็น ยูนชิงิาวะ-เทศกาล
คามาครูะ [Kamakura Snow Festival ]-แชน่ า้แร ่

✈ 🍽 🍽 
YAMASHIROYA 

ONSEN [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงไอส-ุหมูบ่า้น โออจุ ิจคู-ุเมอืงคติะกาตะ-คติะกาตะ 
ราเมน-เมอืงคามโินะยามา่-ปราสาทคามโินยามะ- 

แชน่ า้แร ่
🍽  อสิระ 🍽 

TSUKIOKA 

HOTEL [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เทอืกเขาซาโอ-้น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมปีศาจหมิะ-[Snow 
monster]-กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก-ีรา้นของ

ฝากขึน้ชือ่เมอืงยามากาตะ-ฟารม์สตรอเบอรี-่แชน่ า้แร ่
🍽  อสิระ 🍽 

TSUKIOKA 

HOTEL [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
กนิซงั ออนเซ็น – Furusawa Sake Brewery 
Museum  - ออิอน มอลล-์สนามบนิยามากาตะ-

สนามบนิฮาเนดะ 
🍽 อสิระ อสิระ 

 

6 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ ✈   
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เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิฮาเนดะ 

19.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจเปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.05 น. เดนิทางสู ่เมอืงฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจเปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 034 

วนัที2่ 
สนามบนิฮาเนดะ-เมอืงนกิโก-้ศาลเจา้โทโชก-ุโทบุ เวริด์สแควร-์หมูบ่า้นออนเซ็น  

ยูนชิงิาวะ-เทศกาลคามาครูะ [Kamakura Snow Festival]-แช่น า้แร ่

05.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสูจ่ังหวัดโทะจงิ ิเพือ่มุ่งหนา้สู ่เมอืงนกิโก ้เป็นเมืองเก่าเล็ก ยุคเอโดะ ทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ น

แบบดัง้เดมิไวไ้ดด้ี อยู่ห่างจากกรุงโตเกยีวไปทางทศิเหนือประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นเมืองหนา้ด่านของ

โตเกียว รุ่งเรืองในสมัยโชกุนโตกุกาว่า เพราะนิกโกเ้ป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามตดิอันดับของญี่ปุ่ น มี

ธรรมชาตสิวยงามและมโีบราณสถานทีอ่ยู่ใน UNESCO World Heritage List  

น าทา่นเดนิชม ศาลเจา้โทโชก ุเป็นศาลเจา้ลทัธชินิโตทีส่รา้งข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการร าลกึถงึโชกนุ

ล าดบัที ่1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ น่ันกค็อืโชกนุโทคกุาวะ อเิอยะส ึตัง้อยู่ในเมอืงนกิโกทางตอนเหนือ

ของภมูภิาคคนัโตบนเกาะฮอนช ูซึง่ภายในประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 42 หลงั นอกจากนัน้ทางดา้นซา้ยของ

ทางเขา้ศาลเจา้ยังมเีจดยี ์5 ชัน้ ซ ึง่สรา้งข ึน้เมือ่ปี 1650 โดยชัน้แรกมลีวดลายภาพแกะสลกั 12 จักรราศตีาม

ความเชือ่ของจนีโบราณ และถดัจากนัน้คอืศาลาไมเ้กา่อันมรีูปสลกัทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างมาก อนัเป็นผลงานของฮิ

ดาร ิจนิโกโร ่ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนจ าลองโทบเุวริด์สแควร ์(Tobu World Square) สวนจ าลองแห่งนีต้ัง้อยู่ในจังหวดั

โทจงิ ิทีน่ี้ไดเ้นรมติสถานทีช่ือ่ดงัตา่งๆทัว่โลกไวใ้นขนาด 1:25 โดยแบ่งโซนสถานทีส่ าคญัๆไวเ้ป็น โซนญีปุ่่ น 

โซนเอเชยี โซนยุโรบ โซนอเมรกิา โซนอยีปิต ์และภายในยังมรีา้นคา้ รา้นอาหารทีจ่ าหน่ายอาหารจากทัว่โลก 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กลบัตดิไมต้ดิมอืเป็นของฝาก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก YAMASHIROYA ONSEN หรอืเทยีบเทา่  
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ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

HILIGHT  หลงัจากรับประทานอาหารค า่ ใหท้กุทา่นชมความงามของการประดบัไฟของเทศกาลบา้นหมิะ (Kamakura 

Snow festival) ซึง่เป็นเทศกาลชือ่ดงัทีจ่ัดข ึน้ทีห่มู่บา้นออนเซ็น ยนูชิงิาวะ มกีารสรา้งบา้นหมิะประดบั

ประดาดว้ยไฟสว่างไสวในชว่งกลางคนืตลอดรมิแม่น ้าและป่า ซึง่จะจัดขึน้ในชว่งปลายเดอืนมกราคม-

กลางเดอืนตน้มนีาคม โดยแบ่งออกเป็น 2 พืน้ที ่คอื สดุทางทศิตะวันตกของเมอืงเป็นพืน้ทีห่ลกัส าหรับสรา้ง

กระทอ่งน ้าแข็งอกิล ูและเปิดไฟประดบัตกแตง่ทกุวันจนกระทัง่เวลา 21:00 และพืน้ทีใ่กล ้ๆ รมิแม่น ้า ส าหรับ

สรา้งบา้นหมิะขนาดเล็ก 

 
วนัที3่ เมอืงไอสุวาคามสัส ึ-หมูบ่า้น โออุจ ิจคู-ุเมอืงคติะกาตะ-คติะกาตะ ราเมน-เมอืงคามโินะ

ยามา่-ปราสาทคามโินยะมะ-แช่ออนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไอสวุาคามัสส ึน าทา่นยอ้นรอยในสมัยเอโดะชม หมูบ่า้นโออจูจิคู ุเป็นบา้นสไตลญ์ีปุ่่ น

แบบมุงหลงั ซึง่ปัจจบุันดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร และบา้นพักแบบโฮมสเตยต์า่งๆ นอกจากนีย้ังมศีาล

เจา้และวัดประจ าเมอืงโออจูจิูค ุโดยวัดตัง้อยูป่ลายสดุของถนนสายหลกั นักทอ่งเทีย่วจะไดช้มทวิทศันอ์ัน

งดงามของเมอืงไดจ้ากบรเิวณดา้นบนของวัด นอกจากนี้ ยังมบีา้นพักทีช่ ือ่ โออุจจิูค ุมะชนิะม ิเท็นจคิงั ว่ากนั

ว่าบา้นหลงันี้ตัง้อยู่ใจกลางหมู่บา้นและเคยเป็นศนูยก์ลางของแหลง่กลุม่ทีพ่ัก ทีส่ าคญั ทีน่ี่เคยถกูใชเ้ป็นที่

รับรองทีพ่ักใหก้บัโชกนุและขนุนางจากแควน้ตา่งๆทัว่ญีปุ่่ น และในปัจจุบันไดป้รบัปรุงบา้นหลงันี้ใหเ้ป็น

ศนูยก์ลางใหค้วามรูเ้กีย่วกบัประวัตศิาสตรแ์ละวถิชีวีติของผูค้นในสมัยนัน้ มกีารจัดแสดงขา้วของเครือ่งใช ้

โบราณจ านวนหลายพันช ิน้ ท าใหผู้ม้าเยีย่มชมไดส้มัผัสบรรยากาศในอดตี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคติะ

กาตะ เมอืงทีม่ ีราเมนตดิอนัดบั 1ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น หรอื Big Tree Ramen เมอืงราเมนดงัแห่งญีปุ่่ น

นัน้ไดแ้กS่apporo (ซปัโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คติะกาตะ)  
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กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั [รา้นราเมน ในเมอืงคติะ กาตะ] 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง คามโินยามะ น าทา่นชม ปราสาท คามโินยามะ [Kaminoyama Castle] ทีถ่กู

สรา้งขึน้บนเนนิเขา จุดทีเ่ป็นศนูยก์ลางของเมอืง ตอ่มาในสมัยเอโดะ บา้นเมอืงเงยีบสงบมากขึน้ ปราสาทจงึ

เปลีย่นมาเป็นทีพ่ านักของขนุนางทอ้งถิน่ แตใ่นทีส่ดุก็พังทลายลงมา ปัจจุบันปราสาทถกูพืน้ฟเูป็น คอนกรตีใน

ปี 1980 โดยไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึการออกแบบเหมอืนเดมิ ปราสาทถกูเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตร์

ทอ้งถิน่ ม ีลฟิทข์ ึน้ไปดาดฟ้าชัน้บนสดุ ทีส่ามารถมองเห็นววิ ไดท้ัว่เมอืง 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TSUKIOKA ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที4่ เทอืกเขาซาโอ-้น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมปีศาจหมิะ-[Snow monster]-กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ 

ณ ลานสก-ีรา้นของฝากขึน้ชือ่เมอืงยามากาตะ-ฟารม์สตรอเบอรี-่แช่ออนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เทอืกเขาซาโอ ้เป็นหนึง่เทอืกเขาทีส่วยงามทีส่ดุแหลง่หนึง่ของเมอืงยามางาตะ และยัง

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นน ้าพรุอ้นและสกรีสีอรท์ ระหว่างการเดนิทางทา่นจะไดช้ืน่ชมกบัธรรมชาติ

สองขา้งทางทีถ่กูปกคลมุไปดว้ยหมิะในชว่งฤดหูนาว น าทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า (Ropeway) เพือ่ชืน่ชม

ความมหัศจรรยข์องสายลมจากไซบเีรยีทีพ่ัดพาหมิะมาปกคลมุตน้สนจ านวนมาก เกาะเป็นผลกึน ้าแข็งกอ่ตวั

เป็นรูปร่างเหมอืนปีศาจในชดุขาวจงึท าใหถ้กูกลา่วขวญักนัว่าเป็น “SNOW MONSTER” หรอื “ ปีศาจหมิะ 

”ใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู SNOW MONSTER หรอืจะลองกจิกรรม น่ังถาดเลือ่นหมิะ

[SONW SLED]** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทกุชนดิ ** 

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ภายในสกรีสีอรท์ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเทนโด น าทา่นแวะซือ้ของฝากที ่Kanko bussan kaikan แหลง่รวบรวมของฝากขึน้

ชือ่ของจังหวัด ยามากาตะ ภายในมสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศยั หลงัจากนัน้น า

ทา่นสูฟ่ารม์สตอเบอรี ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิการเก็บสตรอเบอรร์ีจ่ากตน้ในไร่สตรอเบอรี ่ของชาวญีปุ่่ นทีม่กีาร

ปลกูอย่างพถิพีถินัและไดร้ับการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน ท าใหผ้ลของสตรอเบอรร์ีนั่น้มขีนาด

ใหญ่ สแีดงสด และรสชาตหิวานกวา่บา้นเราหลายเทา่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TSUKIOKA ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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วนัที5่ 
กนิซงั ออนเซ็น-FURUSAWA SAKE BREWERY MUSEUM-เทนโด ออิอน มอลลล ์ 

สนามบนิยามากาตะ-สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสูห่มู่บา้นออนเซ็นชือ่ดงั กนิซงัออนเซ็น [GINZAN ONSEN] ซึง่เป็นทีรู่จ้ักกนัว่าเป็นเมอืงแห่งน ้าพุ

รอ้น มหีอ้งพกัแบบเรยีวกงัทีเ่ป็นอาคารไมโ้บราณหลายชัน้ โดยอาคารจะตัง้เรยีงรายขนาบสองฝ่ังแม่น ้า เมือ่

พระอาทติยล์บัขอบฟ้า ตะเกยีงแกส๊จะถกูจุด ทัว่ทัง้เมอืงจะถกูโอบลอ้มไปดว้ยแสงอันออ่นโยน สามารถเดนิ

เลน่ชมทศันียภาพสดุโรแมนตกิ ทีจ่ะชวนใหค้ดิถงึความหลงัไดท้ีน่ี่ หลงัจากนัน้ น าทา่นเยีย่มชม  Furusawa 

Sake Brewery Museum พพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมความเป็นมาของสาเก แห่งฟรุุซาว่า มปีระวตุคิวามเป็นมา

ตัง้แตปี่ 1917 โดนการปรังปรุงหอ้งใตด้นิเป็นทีเ่ก็บถงัหมักบ่มสาเก พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เร ิม่เปิดใหช้มตัง้แตปี่ 

1986 ภายในพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ไดเ้ลา่เรือ่งราวผา่นถงัไม ้ขนาด1.8เมตร เพือ่ไวบ้น่สาเก และทา่นจะไดล้ ิม้ลอง

สาเกของฟรุุซาวา่ หลากหลายรปูแบบ ปิดทา้ยดว้ย การเลอืกซอ้สาเกตดิไมต่ดิมอืเป็นของฝาก จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสูห่า้ง เทนโด ออิอนมอลล ์

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ภายใน เทนโด ออิอนมอลล ์

บา่ย เทนโด ออิอนมอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของเมอืงเทนโด ทีน่ี้เป็นชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ทีเ่ป็น

จุดศนูยร์วมของรา้นคา้ รา้นอาหาร และโรงภาพยนตร ์ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายและ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น

และอืน่ๆอกีมากมาย หรอืเลอืกซือ้ของฝากตดิมอืกลบับา้น ดว้ยสนิคา้มากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนม

โมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่  

 ไดเ้วลาอันควรพาทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยามากาตะ 

19.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 178 

20.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ เจา้หนา้ทีน่ าทา่นเชค็อนิเพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ 

วนัที ่6 สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 033 

05.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  YAMAGATA SNOW MONSTER 6D3N BY JL 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

29 ม.ค. – 03 ก.พ. 62 46,900 43,900 43,900 38,900 17,500 8,900 

19 – 24 ก.พ. 62 46,900 43,900 43,900 38,900 17,500 8,900 

 ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 
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4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GH) GO YAMAGATA SNOWMONSTER 6D3N BY JL  

 หนา้ 10  
 

 


