วันที่

รถ
โปรแกรมการเดิ นทาง
มือ้ อาหาร
2 พ.ค. TG676 สนามบินสุวรรณภูม ิ – สนามบินนาริตะ(ญีป
่ ่นุ )- โทชิง ิ – โรงแรม
-/ -/
3 พ.ค. รถโค้ช ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ – หมูบ
่ า้ นโบราณโออุจจิ ูกุ – ปราสาทนกกระเรียน
/ /
– โรงแรม
4 พ.ค. รถโค้ช ทะเลสาบอินะวะชิโระ(ฟูจน
ิ ้อย) – นังรถไฟชมซากุ
่
ระ – เทศกาล “ธงปลา
/ /
คาร์ฟ” – เก็บสตอเบอรี่ – โรงแรม
5 พ.ค. รถโค้ช นังกระเช้
่
าลอยฟ้าซะโอะ – อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยอิจบิ นั โจ –
/- /โรงแรม
6 พ.ค. TG-8059 สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูม ิ
/-/*หมายเหตุในโปรแกรมรวมค่าเข้าสถานที่และค่ารถไฟเรียบร้อยแล้ว กรณี ไม่รวมจะระบุในโปรแกรม*
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ที่พกั
NASU MID CITY HOTE
MOUNT BANDAI
ONSEN หรือเทียบเท่า
YAMAGATA KOKUSAI
HOTEL หรือเทียบเท่า
Richmond Hotel
SENDAI หรือเทียบเท่า

-

รายละเอียดโปรแกรม
2 พฤษภาคม 62
วันที่แรก - สนามบิ นสุวรรณภูมิ – สนามบิ นนาริ ตะ (ญี่ปน)
ุ่ - โทชิ งิ – โรงแรม
05.00น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์การบินไทย
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้ เครือ่ ง (ไกด์ทวั ร์แนะนําการเดินทาง)
07.35น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ่นุ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG676
AIRBUS A380-800

กรณี ต้องการที่นัง่ พิ เศษ การเลือกที่ นัง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดของสายการบิน
ชัน้ ประหยัด (Economy Class) 30 กิโลกรัม *ยกเว้น RBD L/ V/ W: 20
สําหรับการออกบัตรโดยสารและเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
สัมภาระถือขึน้ เครือ่ ง จะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
อาหารบนเครือ่ งบิน กรุณาระบุเมนูทที่ ่านสามารถทานได้ให้แก่พนังงาน ณ วันทีจ่ องโปรแกรม
ในเทีย่ วบินระหว่างประเทศ เรามีทงั ้ อาหารไทยและอาหารตะวันตกให้ทา่ นได้เลือกตามความชอบ นอกจากนี้ยงั มี
เครือ่ งดืม่ และผลไม้สด พร้อมการบริการอย่างไร้ทตี่ ิ ให้ทา่ นได้รบั ความสดชืน่ และสะดวกสบายตลอดการเดินทาง สําหรับ
ท่านผูโ้ ดยสารทีแ่ พ้อาหารบางประเภท หรือ นับถือศาสนาทีไ่ ม่สามารถรับประทานเนื้อบางชนิด ท่านสามารถแจ้งทาง
สายการบินโดยติดต่อฝา่ ยสํารองทีน่ งหรื
ั ่ อ THAI Contact Center ทีห่ มายเลข (662) 356 1111 และยืนยันล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 48 ชัวโมง
่ (แหล่งทีม่ า ติดต่อสอบถามข้อมูล www.thaiairways.com/th_TH/)

ใหม่ ซิ ม GO! อิ นเตอร์ เล่นเน็ตแรงเต็มสปี ด 4 GB เพียง 399 บาท

15.45น.

บริ การน้าดื่มท่านละ1 ขวด ต่อวัน บริ การ WIFI บนรถ สามารถขอรับรหัสเข้าใช้ได้ที่ไกด์ทวั ร์
เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ป่นุ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือ งและศุลกากร รับกระเป๋าและทําภาระกิจ
ส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... ***สาคัญ!!! ประเทศญีป่ ่นุ ไม่อนุญาตให้นา อาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝา่ ฝืนจะมีโทษจับและปรับ ***
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นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโทชิง ิ โทชิงติ งั ้ อยู่ตอนกลางของฮอนชู (เกาะใหญ่ของญีป่ ่นุ ) ล้อมรอบด้วยภูเขาไปทางตะวันออก,
ตะวันตกและเหนือ และมีทรี่ าบคันโตแผ่กระจายในตอนใต้ โทชิงยิ งั ล้อมรอบด้วยภูเขาไฟนาซึและนิกโกะ ซึง่ ก่อให้เกิดรี
สอร์ทออนเซ็นจํานวนมากกระจายตัวอยู่ภายในและรอบๆ จังหวัด
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารญี่ปนุ่
นําท่านเข้าสูท่ พี่ กั NASU MID CITY HOTE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 พฤษภาคม 62
วันที่สอง - ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ – หมูบ่ า้ นโบราณโออุจจิ ูกุ – ปราสาทนกกระเรียน – โรงแรม
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ มรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) อันงดงามเลือ่ งชือ่ ด้วยโบราณสถานและ
สิง่ ก่อสร้างอันทรงคุณค่าต่างๆ กว่า 103 รายการ และหนึง่ ในโบราณสถานทีง่ ดงามประณีตอย่างโดดเด่นมีชอ่ื เสียงทีส่ ดุ
และเป็ นดังสั
่ ญลักษณ์หนึง่ ของนิโกะนัน้ ก็คอื ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ อุทศิ ให้แด่โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ โช
กุนคนแรกของตระกูลโทะกุงะวะ ชมสถาปตั ยกรรมไม้แกะสลักเป็ นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก แสดงถึงการใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่ยุ่ง
เกีย่ วกับเรือ่ งราวของผูอ้ น่ื ซึง่ เป็ นแนวทางการดารงชีวติ ทีผ่ าสุกของชาวญีป่ ่นุ ในยุคนัน้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร เมนูอาหารญี่ปนุ่
จากนัน้ พาท่าน ย้อนสูย่ ุคเอโดะทีห่ มูบ่ า้ นโบราณโออุจจิ ูกุ ย้อนกลับไปหลายร้อยปี ก่อนในสมัยเอโดะ หมู่บ้านแห่งนี้เป็ น
เสมือนแหล่งทีพ่ กั ตัง้ ขนาบข้างถนนหลักทีม่ ชี อ่ื ว่าถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) ถนนเส้นนี้เคยเป็ นเส้นทางหลักในการ
คมนาคมและการค้า เชือ่ มต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (Aizu city ปจั จุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัด Fukushima และจังหวัด
Niigata) และเมืองอิไมชิ (Imaichi จังหวัด Tochigi)
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จากนัน้ ไป บุกดงซามูไร ณ ปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนกกระเรียน 5 ชัน้ ทีส่ ร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1384 หลังนี้ ยังเต็มไป
ด้วยมนต์ขลังและข้อมูลทีน่ ่าสนใจซึง่ ถูกเก็บรวบรวมไว้ในตัวปราสาท แม้ตวั ปราสาทแต่เดิมจะถูกทําลายโดยรัฐบาลสมัย
เมจิใ นปี ค.ศ.1874 แต่ภายหลังก็มกี ารสร้างขึ้นมาใหม่ใ นปี ค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซงึ่ รูปแบบของสถาปตั ยกรรมที่
สวยงามแบบดัง้ เดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สามารถชมซากุระกว่า 1,000 ต้นในสวนของปราสาท ซึง่ ถือเป็ น 1 ใน
100 จุดชมซากุระทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในญีป่ ่นุ
นําท่านเข้าสูท่ พี่ กั MOUNT BANDAI ONSEN หรือเทียบเท่า ในระดับเดียวกัน
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ ย์
หลังรับประทานอาหารให้ทา่ นได้ แช่น้ําแร่ (ออนเซ็น) เพือ่ ผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า จากการเดินทาง จะช่วยทําให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิต และให้ผวิ พรรณสวยงาม (แช่ครัง้ ละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัวโมง)
่
4 พฤษภาคม 62
วันที่สาม - ทะเลสาบอิ นะวะชิ โระ(ฟูจิน้อย) – นัง่ รถไฟชมซากุระ – เทศกาล “ธงปลาคาร์ฟ” –
เก็บสตอเบอรี่ – โรงแรม
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) เป็ นทางเข้าหลักสูอ่ ุทยานแห่งชาติบนั ได อะซะฮี (Bandai Asahi National
Park) ทะเลสาบแห่งนี้ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของประเทศญีป่ ่นุ เกิดขึน้ จากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึง
ไม่มสี งิ่ มีชวี ติ ใดๆ อาศัยอยูใ่ ต้น้ําได้ นํ้าในทะเลสาบแห่งนี้จงึ มีความใสจนได้รบั ฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ หรือ
เทนเคียวโค (Tenkyoko) ( FUJI แห่งเหมือง FUKUSHIMA )

พาท่านนังรถไฟชมซากุ
่
ระ NAGAI FLOWER LINE เส้นทางชมซากุระโอคิทะมะ (Okitama Cherry Blossom Corridor)
อีกหนึ่งเส้นทางชมความงามของซากุระยอดนิย มอีกแห่งหน่งของญีป่ ่นุ ตัง้ อยู่บริเวณลุ่มนํ้าโอคิทะมะ ทางตอนใต้ของ
เมืองยะมะงะตะ มีระยะทางยาวถึง 43 กิโลเมตร เริม่ ต้นตัง้ แต่น้ําพุรอ้ นอะคะยุ (Akayu Onsen) จนถึงเมืองชิระตะคะ
(Shirataka-machi) ทอดยาวไปตามเส้นรถไฟยะมะงะตะ สายนะกะอิ (Nagai Line) โดยตลอดเส้นทางชมซากุระจะมี
แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์มากมายถึง 21 แห่ง อีกทัง้ ต้นซากุระขนาดใหญ่ทมี่ อี ายุกว่า 1,200 ปี
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เที่ยง

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร เมนูอาหารญี่ปนุ่
ชมเทศกาล “ธงปลาคาร์ฟ” เพื่อขอพรให้เด็กเติ บโตแข็งแรง เป็ นวันทีข่ อพรให้เด็กมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง
สมบูรณ์ และยังมีธรรมเนียมประดับธงทีม่ รี ปู ร่างเหมือนปลาคาร์ฟหลากหลายสีสนั ทีเ่ รียกว่า “Koinobori” ซึง่ สามารถ
มองเห็นธงปลาคาร์ฟนี้แหวกว่ายอยู่บนท้องฟ้าได้ทวทุ
ั ่ กแห่ง
ธงปลาคาร์ฟในปจั จุบนั โดยทัวไปจะแบ่
่
งเป็ นชุด ๆ ละ 3 ตัวได้แก่ ธงพ่อปลา ธงแม่ปลาและธงลูกปลา ดูเหมือนว่าใน
สมัยก่อนจะมีเพียงแค่ธงพ่อปลาเท่านัน้
สีของปลาคาร์ฟ ไม่ได้จํากัดสีไว้ตายตัว เพียงแค่กําหนดว่าพ่อปลาจะเป็ นสีดํา โดยกฎข้อบังคับในปจั จุบนั กําหนดให้พอ่
ปลาเป็ นสีดํา แม่ปลาเป็ นสีแดงและลูกปลาเป็ นสีน้ําเงิน
เดินทางสูส่ วนสตอเบอรี่ ด้วยกิจกรรมทีค่ ณ
ุ สามารถตะลุยชิมสตอเบอรีไ่ ด้ไม่จํากัด
รับประทานกันให้อมิ่ ภายในเวลา 30 นาที! สตอเบอรีทนี่ ปี่ ลูกแบบอินทรีย์ ไร้สารเคมี
ชิมได้เติมทีอ่ ย่างสบายใจ!
สตอเบอรีท่ นี่ ปี่ ลูกท่ามกลางธรรมชาติทอี่ ุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้สตอเบอรีม่ รี สชาติอม
เปรีย้ วอมหวาน อร่อยทีส่ ดุ ! มาเทีย่ วทีน่ กิ โก้ทงั ้ ที ต้องมาตามหาสตอเบอรีอ่ ร่อยๆ ซะ
หน่อยนะ !
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารญี่ปนุ่
นําท่านเข้าสูท่ พี่ กั YAMAGATA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

5 พฤษภาคม 62
วันที่สี่ - นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าซะโอะ – อิ สระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัยอิ จิบนั โจ – โรงแรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ภูเขาซะโอ (Mount Zao) เป็ นเทือกเขาทีท่ อดตัวตัดระหว่างจังหวัดมิยะงิและจังหวัดยะมะงะตะ ภูเขาไฟซะโอนัน้ มีความ
สูง 1,841 เมตร ซึง่ เป็ นภูเขาไฟทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในภูมภิ าคโทโฮคุ
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ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามระหว่างทางขึน้ ซะโอโรปเวย์ แล้วเดินชมธรรมชาติไปตามเส้นทางยอดนิยมคือ การไปเยือนปาก
ปล่องภูเขาไฟโอคะมะ (Okama Crater) ด้านบนมีทะเลสาบสีเขียวมรกตซึง่ นํ้าจะเปลีย่ นสีสนั ต่า งๆ ได้ถงึ 5 สี ขึน้ อยู่กบั
ช่วงเวลาของแต่ละวัน เหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติได้ทกุ ฤดู
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได นาท่านเข้าสู่ที่พกั Richmond Hotel SENDAI หรือเทียบเท่า

ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ช้อปปิ้ งย่านใจกลางเมืองเซนได อิ จิบนั โจ ถนนช้อปปิ้ ง Sun Mall Ichibancho หรือเลี้ย ว
ทางขวาก็จะเป็ นถนนช้อปปิ้ ง VLANDOME Ichibancho และข้ามไปยังถนนช้อ ปปิ้ ง Ichibancho 4-Chome จนสุด ที่
ถนนโจเซนจิ (Jozenji-dori)ใกล้กบั สถานีรถไฟใต้ด ิน Kotodaikoen ตลอดสองข้างทางของถนนนัน้ เต็มไปด้วยร้านค้า
มากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชันพวกเสื
่
้อผ้า รองเท้าเครือ่ ง ประดับ ร้านขายยา ร้านขาย
สินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหารเยอะแยะมากมาย
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาเลือกชื้อของ ของท่าน อิ สระอาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
6 พฤษภาคม 62
วันที่ห้า - สนามบิ นเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นเซนได
*เฉพาะขากลับ* สายการบินไทยชาเตอร์ไฟลท์ (บริ การเช่าเหม่าลาจากฝัง่ ญี่ปน)
ุ่
เวลาและหมายเลขไฟลท์บินจะยังไม่ระบุลงในระบบของสายกายบิ น จนกว่าจะถึงวัน5-7 วันก่อนการเดิ นทาง
หมายเลขไฟลท์และเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็ นไปตามที่สายการบินกาหนด
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบิ นเซนได โดยสายการบิน เทีย่ วบินที่ TG-8059
15.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม.ิ .. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ค่าทิ ปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดิ นทาง
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รหัส

กาหนดการเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่
ราคาเด็ก (2-11 ปี ) ราคาเด็ก **1**
พักเดี่ยว
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
(พักกับผูใ้ หญ่)
(2-5 ปี )
เพิ่ ม
HNJZ2
2 – 6 พฤษภาคม 2562
44,999.43,999.39,999.11,000.**1**หมายเหตุ ราคาเด็ก 2-5 ปี ไม่ใช้ เตียง** **2**ราคาทารก ไม่เกิ น 2 ปี 10,000 บาท
**3**ไม่รบั จอยกรุป๊
หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั 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 งดืม่ ในห้องพัก
 ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีส่ งพิ
ั ่ เศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ี
ทางบริษทั ฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ ถ้าต้องการ
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีทสี่ ญ
ู หายสูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิ เสธการเข้า
์
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึง่ 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 ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือ
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สิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ทัง้ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ พักอยู่ใน
ประเทศไทย
5. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษทั ฯไม่มสี ทิ ธิในการให้
คาํ สัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
์
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
6. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ 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 จะทําการเลือ่ นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั ้ นี้ทา่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คอื
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั ๋วและอืน่ ๆท่านละ 10,000 บาท
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดิ นทาง
จากการทีร่ ฐั บาลญีป่ ่นุ ประกาศยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศ ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1กรกฎาคม 2556 ผูท้ จี่ ะเข้าประเทศได้นนั ้
จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผูท้ ยี่ น่ื ขอวีซ่ากับทาง
สถานทูตฯ)
ทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีน่ ํามา เช่น ตั ๋วเครือ่ งบินขากลับ
หรืออืน่ ๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารทีจ่ ะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
(1) ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ ่นุ
(2) สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศ ญีป่ ่นุ ได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ น
ต้น) (3) ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอืน่ ๆ)
(4) กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญีป่ ่นุ
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คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ่นุ (สําหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญีป่ ่นุ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่นุ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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