
JAPAN – SNOW MONSTER Zao | Fujisan | Tokyo | 7 Days 5 Nights



แลว้ออกเท่ียวกนัไดเ้ลย
ไม่ตอ้งรอกรุป๊เต็ม

เหมาแบบ PRIVATE ในราคาธรรมดาๆ พรอ้ม DRIVER GUIDE ประกบติดพาเท่ียว
ตามเก็บภาพสวย ๆ ตลอดเสน้ทาง….

รวบรวมสมาชิก 4-8 ทา่น



อยากแวะไหนก็แวะ

เรามีสถานท่ีเบือ้งตน้ท่ีจะพาไป แตก่็สามารถปรบัลด หรอืเพิ่มเติมไดต้ามตอ้งการ 
เชคสภาพอากาศ แลว้พาเที่ยวกนัวนัตอ่วนั 
….ไมต่อ้งทนไปที่ท่ีเป็นไฮไลทเ์ดด็ ๆ แตฝ่นตก….ไปขึน้เขาวนัท่ีหมอกลงไมเ่หน็
อะไร….ไปเดินเลน่ในเมืองในวนัหยดุท่ีเงียบสงดั แสงก าลงัสวยยงัไมอ่ยากกลบั
ขอนั่งรอดพูระอาทิตยต์ก ขอตื่นเชา้ไปดพูระอาทิตยข์ึน้ หรอือยากตื่นสาย…..!!

เสน้ทางท่ีปรบัเปลี่ยนได้



ไกดข์องเราพาลดัเลาะเซาะหามมุลบั กนัทกุซอกทกุมมุ
สายแชะก็เหมาะ



พดูถึงญ่ีปุ่ น เรื่องของกินแปลกๆ มีใหชิ้มกนัตลอดทาง

สายชิมตอ้งมา





ฟจิูไปมาแลว้หลายรอบ แตไ่ปกบัเราไมซ่  า้มมุแน่ ๆ เงียบ สงบ ไรก้รุป๊ทวัร ์

สถานท่ีเดิม เพิ่มเติมคือมมุใหม่



หามมุเปลี่ยนรูปโปรไฟลเ์ฟสบุ๊ก



ตามลา่ หาอสรูหิมะ
ในช่วงฤดหูนาวหิมะจะปกคลมุทั่วพืน้ท่ีเป็นสีขาวโพลน และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยมในการ
มาชมอสรูหิมะ (Ice Monster) หนึ่งในสถานท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น เสน้ทางการเลน่สกีมีความ
หลากหลาย เหมาะส าหรบันกัสกีท่ีเพิ่งเริม่ตน้ และระดบักลาง นอกจากนีย้งัมีทวัรส์  าหรบัพาชม 
ปีศาจน า้แข็ง (Ice Monster หรอืภาษาญ่ีปุ่ นเรียกวา่จเุฮียว Juhyo) พาเท่ียวชมบรเิวณท่ีมีปีศาจ
น า้แข็งอยูเ่ป็นจ านวนมาก สว่นเวลากลางคืนยงัมีการเปิดไฟไลทอ์พัเพิ่มความสวยงามอีกดว้ย









อาหารการกิน
ไมร่วมราคาอาหาร กลางวนั และเยน็

เน่ืองจากการเท่ียวแบบไมต่ายตวั ท าใหท้างเราไมส่ามารถจองอาหารลว่งหนา้ได้

ญ่ีปุ่ น เรื่องกินหายห่วง เรื่องการกิน ไกดข์องเราจะพาทา่นแวะชิม ลองชิม ทกุรา้นเด็ด รา้นดงั !!!
เดินตลาดพืน้เมือง ตลาดปลา ทานอาหารง่ายๆขา้งทาง หรอืจะรา้นหรูกบัโลเคชั่นสวยๆ แวะ
ซปุเปอรม์าเก็ตหาซือ้วตัถดุิบมาท าอาหารที่บา้นพกัชิลล์ๆ หาไวนพื์น้เมือง เบียรท่ี์อยากลอง
มาด่ืมด ่ากบับรรยากาศระเบียงบา้นพกัวิวสวยๆ หรอืจะซือ้เนือ้เดด็ๆของญ่ีปุ่ น มาป้ิงยา่งท่ีบา้นจดั
ใหไ้ดห้มด ….





โดดเดน่ดว้ยท่ีพกั
เนน้พกัสองคืนติด ไมต่อ้งเหน่ือยจดักระเป๋าบอ่ย ๆ
LOCATION กินขาด นอ้ยทวัรน์กัท่ีจะไดม้าพกั
พกับา้นเป็นหลงั สว่นตวัสดุๆ นั่งพกั จิบไวน ์เบียร ์หรอืจะท าอาหารง่ายๆ ก็สามารถท าได้
ท่ีพกัสวยเสียจนหลายๆ ครัง้ สมาชิกขอตดัโปรแกรมเท่ียวออกเพ่ือนอนเลน่ นั่งเลน่อยูท่ี่พกัชิลล์ๆ



Private Villa area
บา้นพกัสว่นตวัในแถบ Mt Zao



Private Fujinokura
บา้นพกัสว่นตวั ระเบียงชมภเูขาไฟฟจิู เครื่องครวัครบ พรอ้มปิ้งยา่ง ชาบู



วนัแรกของการเดินทาง (1) 20.00 น. เชคอิน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ ประตทูางเขา้หมายเลข 3
22.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว โดยเท่ียวบินท่ี TG 640

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) 06.20 น. ถึง กรุงโตเกียว จะแวะโตเกียวหรอืออกเดินทางสู่ เมือง YAMAGATA 
พกัแถบภเูขาไฟซาโอะบา้นพกัเป็นหลงั (หรอืเทียบเท่า) พกัสองคืนติด ไม่เหน่ือย

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) สมัผสัธรรมชาติ วิถีชีวิตชนบท ท่ี YAMAGATA เมืองท่ีจะท าใหค้ณุประทบัใจไม่ลืม ใหพ้าเท่ียวตวัเมือง
หรอืหากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ในแถบนี ้SKI RESORT ตระเวรตามหา SNOW MONSTER หรอืสถานท่ีท่ีท่านอยากไปในเสน้ทาง 
พกัแถบภเูขาไฟซาโอะบา้นพกัเป็นหลงั (หรอืเทียบเท่า) พกัสองคืนติด ไม่เหน่ือย

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) ช่วงเชา้มีเวลาใหท้่านไดจ้ิบกาแฟหนา้ท่ีพกั เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ไม่เรง่รบี
เดินทางสู่ทะเลสาบคาวากชูิ 
พกัแถบทะเลสาบคาวากชิุ บา้นพกัเป็นหลงั (หรอืเทียบเท่า)  พกัสองคืนติด ไม่เหน่ือย วิวภเูขาไฟฟจูิ

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) พาตะเวรหาของทานเล่นๆ และเก็บภาพบรรยากาศภเูขาไฟฟจูิ ในมมุลบัท่ีท่านไม่เคยเห็นมาก่อน
พกัแถบทะเลสาบคาวากชิุ บา้นพกัเป็นหลงั (หรอืเทียบเท่า)  พกัสองคืนติด ไม่เหน่ือย วิวภเูขาไฟฟจูิ

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6) ช่วงเชา้อิสระเก็บภาพบรรยากาศกนัหนา้ท่ีพกั
เดินทางเขา้สู่กรุงโตเกียว เลือกชอปป้ิงไดต้ามใจ อยากไปไหน ทัง้วดัสวยๆ ถนนชอ้ปป้ิง หรอืหาของฝาก เราจดัให้
พกั APA HOTEL ASAKUSA-KURAMAE  โรงแรมใกลว้ดัอาซากซุะ

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) แวะซือ้ของฝากส่งทา้ยก่อนขึน้เครื่อง
14:00 น. เดินทางสู่สนามบินนารติะ
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677
22.30 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ

ก าหนดการเดินทางครา่วๆ โปรแกรมหลวมๆ สามารถปรบัลดเพิ่มเติมได ้แมแ้ตส่ายการบิน
เสน้ทางส าหรบัเดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์



อตัราค่าบรกิาร
มา 8 ทา่น ทา่นละ 65,900.-

รวมตั๋วเครื่องบิน วีซา่ ท่ีพกัสวย ๆ อาหารเชา้ รถ ไกด ์คา่น า้มนั ทางดว่น ภาษี ประกนั เรยีกว่า
จ่ายทีเดียวจบ ครบทัง้เสน้ทาง !!!

ไมร่วมค่าอาหารกลางวนัและเยน็ (ไกดแ์นะน าใหท้กุมือ้) โดยเฉลี่ยประมาณมือ้ละ 1000 YEN
ไมร่วมคา่กิจกรรมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม (เราพาไปฟร ีทา่นจ่ายคา่เขา้)

มา 6 ทา่น ทา่นละ 69,900.-
มา 4 ทา่น ทา่นละ 82,900.-



จองดว่น…
ลอ็คคิว DRIVER GUIDE ไดแ้ลว้วนัท่ี

02-158 9800



หมายเหตุ
- บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ และท่านอาจจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ท่ีเกิดขึน้

- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การ
ก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ 

- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) แลว้ถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกประเทศเน่ืองจากสขุภาพไม่เอือ้อ  านวย
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รอื บตัรโดยสารราคาพเิศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอยืนยนัว่า 
คณะทวัรอ์อกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดร้บัค  ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบทกุกรณี และควร
ออกตั๋วภายหลงัจากการวางมดัจ าและด าเนินการย่ืนวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้

- บรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถกูปฏิเสธวีซา่หรอืการเขา้เมืองอนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ

- บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมทีพั่ก ส าหรับกลุ่มบุคคลทีมี่ความประพฤติก้าวร้าว ไม่เหมาะสม ท าลายทรัพย์สิน 
หรือเจตนาท าผิดกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตทุกุขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัรเ์พื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อย่างมีความสขุ


