วันที่
12 ก.พ
13 ก.พ.

14 ก.พ.
15 ก.พ.

รถ
โปรแกรมการเดิ นทาง
TG…. สนามบินสุวรรณภูมิ - จังหวัด อะคิ ตะ ประเทศญี่ปนุ่
รถโค้ช สนามบินอะคิตะ – เมืองอะคิตะ – ตลาดชุมชนของจังหวัดอาคิตะ –
หมูบ่ า้ นซามุไร - ทะเลสาบทาซาวะ – ร้านนํ้าผึง้ ภูเขา
รถโค้ช SNOW LAND – วัดชูซนจิ –– แหล่งช้อปปิ้ งอิจบิ นั โจ - เซนได
อิ สระ ภายในเมืองเซนได ตามอัธยาศัย

16 ก.พ.

รถโค้ช นังกระเช้
่
า MT.ZAO – ชมปี ศาจนํ้าแข็ง – ชิมสตอเบอร์สด - ชมโลเคชัน่
“โอชิน” ทีโ่ กดังเก็บข้าว – อะคิตะ

17 ก.พ.

TG…. สนามบินอะคิตะ – ประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูม ิ

รหัส

กาหนดการเดิ นทาง

ผู้ใหญ่
ราคาเด็ก (2-11 ปี )
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
(พักกับผู้ใหญ่)
HNJA1
12-17 กุมภาพันธ์
41,999.39,999.**1**หมายเหตุ ราคาเด็ก 2-5 ปี ไม่ใช้ เตียง**
**2**ราคาทารก ไม่เกิ น 2 ปี 5,000 บาท
**3** ราคาอัพ BUSINESS CLASS เพิ่ ม 20,000 บาท ที่ นัง่ จานวนจากัด

มือ้ อาหาร
-

/

/

ที่ พกั
Shizukuishi Prince Hotel
หรือเทียบเท่า

(-/กลางว

/
/

/
/- /-

Sendai Kokusai Hotel
หรือเทียบเท่า (2 คืน)

/

Richmond Hotel Akita
Ekimae หรือเทียบเท่า

/-/ราคาเด็ก **1**
(2-5 ปี )
38,999.-

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
12,000.-

รายละเอียดโปรแกรม
12 กุมภาพันธ์ 62
วันแรก- สนามบินสุวรรณภูมิ - จังหวัด อะคิ ตะ ประเทศญี่ปนุ่
20.30น.คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทยชาเตอร์ไฟลท์ (บริการเช่าเหม่าลํา) จะยังไม่ระบุเคาร์เตอร์และหมายเลขไฟลท์ เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้ เครือ่ ง (ไกด์ทวั ร์แนะนําการเดินทาง)
23.30น.ออกเดินทางสู่ จังหวัด อะคิ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG....
13 กุมภาพันธ์ 61
วันที่ สอง-สนามบินอะคิ ตะ – สนามบินอะคิ ตะ – เมืองอะคิ ตะ – ตลาดชุมชนของจังหวัดอาคิ ตะ –
หมู่บา้ นซามุไร - ทะเลสาบทาซาวะ – ร้านน้าผึง้ ภูเขา – โรงแรม
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินอะคิตะ AKITA AIRPORT จังหวัด อะคิตะ ประเทศญีป่ ่ ุน (เวลาท้ องถิ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.
ม.) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าและทําภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... ***สาคัญ!!!
ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ อนุญาตให้นา อาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ ***
จังหวัดอะคิ ตะ เป็ นจังหวัดในประเทศญีป่ ่ ุน ตัง้ อยูบ่ ริเวณภาคโทโฮกุซง่ึ อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญีป่ ่ ุน มีเมือง
หลวงชื่ออะคิตะ ตัง้ อยู่เกือบเหนือสุดของเกาะฮอนชู เป็ นจังหวัดทีม่ คี วามความสวยงามจากธรรมชาติอนั สมบูรณ์ ด้าน
ตะวันตกหันหน้าไปทางทะเลญี่ป่ ุนและอุดมไปด้วยแม่น้ํ า, พืน้ ทีร่ าบ และมีพ้นื ทีก่ ว้างใหญ่ทอ่ี ุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการ
เจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวพืน้ ทีบ่ นแผ่นดินปกจะคลุมไปด้วยหิมะ
เดินเทีย่ ว “ตลาดชุมชนของจังหวัดอาคิ ตะ” ลองชิมอาหารพืน้ บ้าน เป็ นตลาดชุมชนทีต่ งั ้ อยูด่ า้ นหน้าสถานีมสี นิ ค้าครบ
ครัน ตามฤดูกาล ตัง้ แต่ปลาสดๆ ทีจ่ บั มาจากทะเลในท้องถิน่ ผักป่ า เห็ด ผลไม้ รวมทัง้ อาหารขึน้ ชื่อของอาคิตะ เช่น คิ ริ
ทังโปะนาเบะ เหล้าพืน้ เมืองอาคิตะ วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ปรุงอาหารต่างๆ ทีต่ ลาดแห่งนี้มสี นิ ค้ามากมายให้เลือก ทีน่ ่ีเรามันใจใน
่
ความสด ท่านสามารถหาซุชหิ มุนสดๆทานได้ และมีรา้ นอาหารอืน่ ๆให้ทา่ นเลือกทานด้วยเช่นกัน
เที่ ยง รัปประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร
จากนัน้ พาชม ย่านชุมชนซามูไรเมืองคาคุโนะดาเตะ มีช่อื เสียงโด่งดังในบานะทีเ่ ป็ นถิน่ ฐานของชาวซามูไรและเคย
เป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทคาคุโนะดาเตะ สิง่ ของเก่าแก่มากมายทีก่ ระจัดกระจายอยูท่ วเมื
ั ่ องเป็ นสิง่ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของซามูไรในสมัยก่อน ในปั จจุบนั ยังมีบา้ นพักอาศัยอยูป่ ระมาณ 80 หลังคาเรือนทีย่ งั คงสถาปั ตยกรรมซามูไรแบบดัง้ เดิม
ทีเ่ ป็ นตัวอย่างทีด่ ที ส่ี ดุ ของประเทศญีป่ ่ ุน ซึง่ มีบา้ นเพียง 6 หลังทีเ่ ปิ ดให้ผคู้ นได้เข้าไปชมความสวยงามภายในบ้าน
เดิ นทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ(Lake Tazawa) ตัง้ อยู่ทางทิ ศใต้ของอุทยานแห่งชาติ โทวาดะ-ฮาจิ มงั ไท(Towada-Hachimantai
National Park) เป็ นทะเลสาบที่ มีภมู ิ ทศั น์ ที่สวยงามและยังคงความเป็ นธรรมชาติ ที่เรียบง่าย เหมาะแก่ การ
พักผ่อนหย่อนใจ อีกทัง้ ยังเป็ นทะเลสาบที่ มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศญี่ปนอี
ุ่ กด้วย โดยมีความลึกประมาณ 423
เมตรดังนัน้ จึงไม่แข็งตัวในช่ วงหน้ าหนาว ผิ วหน้ าของทะเลสาบจะส่องสว่างเป็ นสี สรรต่าง ๆ ขึ้นอยู่กบั สภาวะ
ช่วงของสีตงั ้ แต่สีเขียวหยกไปจนถึงสีครามเข้ม
ยังมีตานานโดยมีเจ้าหญิ งนามว่า ทัตสึโกะฮิ เมะ ผู้ซึ่งมาที่ นี่เพื่อดื่มน้าเพื่อให้เป็ นอมตะสวยและอ่อนเยาว์ บริ เวณชายฝัง่ ของ
ทะเลสาบจะมีรปู ปัน้ ทองแดง เยี่ยมชมรูปปัน้ ต่าง ๆ ของทัตสึโกะฮิ เมะ
พาท่ านเลือกชื้อ น้าผึ้งภูเขา ที่ มีชื่อเสี ยงของเมือง มีสินค้ามากมายที่ ใช้ น้าผึ้งเป็ นวัตถุดิบ เช่ นซอฟต์ครีมแสน
อร่อย มีรสน้าผึ้งอ่อน ๆ อันเป็ นที่ นิยม ♪แล้วถ้าคุณโชคดีได้เขย่าลูกเต๋าของทางร้านแล้วทอยออกมาได้แต้ ม
“8”ออกมา! เรามีทอ็ ปปิ้ งช็อคโกแลตน้าผึง้ ให้ถึง 8 ชิ้ น
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหาร

นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Shizukuishi Prince Hotel หรือเทียบเท่า
หลังรับประทานอาหารให้ทา่ นได้ แช่น้ําแร่ (ออนเซ็น) เพือ่ ผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า จะทําให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และ
ให้ผวิ พรรณสวยงาม (แช่ครัง้ ละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัวโมง)
่
14 กุมภาพันธ์ 61 วันทีส่ าม สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW LAND – วัดชูซนจิ –– แหล่งช้อปปิ้ งอิจบิ นั โจ - เซนได
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สนุกสนานกับกิจกรรม ชิสกุ อุ ชิ สิ โนว์ แลนด์ เป็ นบริเวณทีเ่ ทีย่ วเล่นหิมะได้ โดยมีสว่ นหนึ่งเป็ นลานสกีชสิ กุ อุ ชิ ิ
ซึง่ มีบนั ไดเลื่อนหิมะทีเ่ ด็กเล็ก ก็สามารถสนุกกับการเล่นสกีได้นอกจากนี้ยงั มีการเล่นหิมะในแบบต่างๆ ใหัได้เลือก เช่น
มอเตอร์ไซด์สล่ี อ้ ทีว่ งิ่ บนหิมะ สกู๊ตเตอร์บนหิมะ(รถเลื่อนบนหิมะ)เป็ นต้น (ค่าบริ การบางเครื่องเล่นไม่รวม)
หลังจากนัน้ เดินทางสู่วดั ชูซนจิ (CHUSONJI TEMPLE) สร้างขึน้ ในปลายศตวรรษที่ 11 โดยตระกูลฟูจวิ าระแห่งโอชูซง่ึ
ปกครองภูมภิ าคโทโฮคุในสมัยนัน้ ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าทีอ่ ยากให้เมืองสงบสุขปราศจากสงคราม ในปี 1124
จึงมีการสร้าง 「คนจิคโิ ด Konjikidō」อาคารสีทองอร่ามขึน้ ซึง่ ความงดงามนัน้ สะกดใจผูม้ าเยือนตัง้ แต่อดีตต่อเนื่อง
มาจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ บริเวณฮิระอิซุมซิ ง่ึ วัดชูซนจิตงั ้ อยูน่ นั ้ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 2011
เที่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
นําท่านสู่ย่านถนนช้อปปิ้ งใจกลางเมืองเซนได อิ จิบนั โจ ถนนช้อปปิ้ ง Sun Mall Ichibancho หรือเลี้ยวทางขวาก็จะเป็ น
ถนนช้อปปิ้ ง VLANDOME Ichibancho และข้ามไปยังถนนช้อปปิ้ ง Ichibancho 4-Chome จนสุดทีถ่ นนโจเซนจิ
(Jozenji-dori)ใกล้กบั สถานีรถไฟใต้ดนิ Kotodaikoen
ตลอดสองข้างทางของถนนนัน้ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชันพวก
่
เสือ้ ผ้า รองเท้าเครือ่ ง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหารเยอะแยะมากมาย
นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Sendai Kokusai Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
15 กุมภาพันธ์ 61 วันทีส่ ่ี – อิ สระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่มีบริ การรถบัส) ไม่รวมค่าเดิ นทาง
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่มีบริ การรถบัสไม่รวมค่าเดิ นทาง)
แนะนํากิจกรรมในเมืองเซนได
สิง่ ทีไ่ ม่ควรพลาดเมื่อไปเทีย่ ว “เซนได” นัง่ รถบัส loople เทีย่ วรอบเมือง เป็ นรสบัสสําหรับเทีย่ วชมบรรยากาศรอบ
เมืองเซนได โดยจะหยุดจอดทีจ่ ุดท่องเทีย่ วสําคัญๆ ของเมืองค่ะ ถ้าซื้อตั ๋วแบบ 1 day pass ก็สามารถขึน้ ลงรถบัสกีค่ รัง้
ก็ได้ตลอดทัง้ วัน เหมาะสําหรับเพื่อนๆ ทีเ่ ดินทางมาเซนไดครัง้ แรก วิธนี ้ีเป็ นวิธที ส่ี ะดวกทีส่ ุดในการแวะชมจุดท่องเทีย่ ว
ทัวเมื
่ องประมาณ 16 แห่ง เช่น ศาลเจ้าโอซากิ หอศิลป์ มิยางิ โดยรถบัสจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ต่อรอบ มีจุดเริม่ ต้น
อยูท่ ส่ี ถานีเซนได (Sendai Sta.) ค่ะ
อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั Sendai Kokusai Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

16 กุมภาพันธ์ 61 วันทีห่ า้ – นังกระเช้
่
า MT.ZAO – ชมปี ศาจนํ้าแข็ง – ชิมสตอเบอร์สด - ชมโลเคชัน่ “โอชิน” ทีโ่ กดังเก็บข้าว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ไฮไลน์ ช่วงเช้าวันนี้ “ขึ้นกระเช้ า ชมปี ศาจน้าแข็ง ” SNOW MONSTER ปี ศาจนํ้าแข็งเหล่านี้เป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เกิดจากเกร็ดนํ้าแข็งทีเ่ กาะอยูต่ ามใบของต้นเฟอร์จนเกิดเป็ นรูปร่างทีแ่ ปลกประหลาด คล้ายกับมนุ ษย์หมิ ะ จึง
ได้ชอ่ื ว่า Ice Monster หรือ Snow Monster นันเอง
่
เที่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
เดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอรี่ ด้วยกิจกรรมทีค่ ณ
ุ สามารถตะลุยชิมสตอเบอรีไ่ ด้ไม่จาํ กัด รับประทานกันให้อมิ่ ภายในเวลา 30
นาที! สตอเบอรีทน่ี ่ีปลูกแบบอินทรีย์ ไร้สารเคมี ชิมได้เติมทีอ่ ย่างสบายใจ! สตอเบอรีท่ น่ี ่ีปลูกท่ามกลางธรรมชาติทอ่ี ุดม
สมบูรณ์ ส่งผลให้สตอเบอรีม่ รี สชาติอมเปรีย้ วอมหวาน อร่อยทีส่ ดุ !
จากนัน้ ชมโลเคชัน่ “โอชิน” ทีโ่ กดังเก็บข้าว ครทีเ่ ป็ นแฟนละครโอชินจะต้องตื่นเต้นอย่างแน่ นอน !! เพราะทีน่ ่ีคอื
โลเคชันถ่
่ ายทําละครโอชินค่ะ สถานทีแ่ ห่งนี้คอื โรงเก็บข้าว Sankyo(山居倉庫) เป็ นโรงเก็บข้าวหลักของเมืองโชไน
ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปีค.ศ.1893 สามารถเก็บข้าวได้มากถึง 10,800 ตัน และทีด่ า้ นข้างโกดังเก็บข้าวมีอาคาร Yume No
Kura(夢の倶楽) ภายในอาคารแห่งนี้คณ
ุ สามารถซือ้ สินค้าของฝากพืน้ เมือง Sakata ได้ และทราบไหมว่าข้าวทีเ่ ป็ น
ของขึน้ ชื่อของเมืองยามากาตะนัน่ ก็คอื “ข้าวสึยะฮิเมะ(つや姫)” เป็ นข้าวทีม่ คี วามหอมหวาน อร่อย ส่วนตัวแอดมิ
นชอบมากค่ะ หอมหวานขนาดทีท่ านเปล่าๆยังอร่อยเลย
คา่

รับประทานคา่ ณ ภัตรคาร
หลังรับประทานอาหาร นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Richmond Hotel Akita Ekimae หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
17 กุมภาพันธ์ 61 สนามบิ นอะคิ ตะ – ประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอะคิ ตะ
11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบิ นอะคิ ตะ โดยสายการบิน เทีย่ วบินที่ TG.....
16.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม.ิ .. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ค่าทิ ปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดิ นทาง
หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษี น้ามัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทาง
ธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและคานึ งถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ.....

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ เส้นทางทีร่ ะบุในโปรแกรม ชัน้ ทัศนาจร (ไป–กลับทัง้ คณะ)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นําเทีย่ วตามรายการพร้อมคนขับทีช่ าํ นาญเส้นทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าทิ ปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดิ นทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
 ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ี
ทางบริษทั ฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ ถ้าต้องการ
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีทส่ี ญ
ู หายสูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิ เสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สาํ รองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง และโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการ
บิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ และ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือ
สิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทัง้ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ พักอยูใ่ น
ประเทศไทย
5. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษทั ฯไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
6. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เงื่อนไขการสารองที่ นัง่
 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 15,000 บาท
 ส่วนทีเ่ หลือชําระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําตั ๋วท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100 %
 ยกเลิ กการเดิ นทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิ นทัง้ หมด
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ฯ จะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั ้ นี้ทา่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คอื
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั ๋วและอืน่ ๆท่านละ 10,000 บาท
เอกสารที่ ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดิ นทาง
จากการทีร่ ฐั บาลญีป่ ่ ุน ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1กรกฎาคม 2556 ผูท้ จ่ี ะเข้าประเทศได้นนั ้
จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผูท้ ย่ี น่ื ขอวีซ่ากับทาง
สถานทูตฯ)
ทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีน่ ํามา เช่น ตั ๋วเครือ่ งบินขากลับ
หรืออืน่ ๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารทีจ่ ะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
(1) ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ ่ ุน
(2) สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศ ญีป่ ่ ุนได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ น
ต้น) (3) ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่ ุน (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอืน่ ๆ)
(4) กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญีป่ ่ ุน
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ่ นุ (สําหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูอ่ ย่างน้อย 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญีป่ ่ ุนจะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่ ุน มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

