กำหนดกำรเดินทำง
12–17 ตุลำคม 2561 หยุดวันคล้ำยวันสวรรคต ร.9
25-30 ตุลำคม 2561
08–13 พฤศจิกำยน 2561
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มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1

สนามบินนาริตะ – นิ กโก้ – น้ าตกเคง่อน – นัง่ กระเช้าอะเคชิไดระ
วันที่สอง ทะเลสาบซูเซนจิ – คินูกาว่า

เช้า

กลางวัน

คา่

-

-

-

-

✓

HTL

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

 SUNSHINE KINUKAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สาม
วันที่ส่ี

หมู่บา้ นโบราณโออุจจิ ุคุ – ปราสาทนกกระเรียน – ทะเลสาบ 5 สี – ถนนอิจบิ งั โจ
 APA VILLA SENDAI HOTEL OR SIMILAR CLASS

ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – ภูเขาไฟซาโอะ(ผ่านชม) – หมูบา้ นสุนขั จิ้งจอก
 FUKUSHIMA HILLS HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หา้

ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG661 00.20-05.25

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19:00 พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

22:10

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ องของการเดินทาง
สนามบินนาริตะ - นิกโก้ – น้ าตกเคง่อน – นังกระเช้
่
าอะเคจิ ไดระ – ทะเลสาบซู เซนจิ
06:15 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อม
ตรวจเช็คสัมภาระ...นําท่านเดินทางสู่ “นิกโก้” เมืองที่มีช่ือเสียงมากในด้ านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม
และแสนสงบ ทําให้ ผ้ ูท่ีมาเยือนได้ รับกลิ่นไอของวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิมตลอดจนอากาศที่บริสุทธิ์จาก
ธรรมชาติท่อี ุดมสมบูณ์ จนได้ รับการยกย่องว่าเป็ น “เมือง
แห่ งมรดกโลก” ที่ควรค่ าแก่การอนุ รักษ์ไว้ ... เพื่ อนําท่าน
เดินทางสู่ “วนอุทยานแห่ งชาติ นิกโก้” เมืองที่ถูกจัดอันดับ
ความสวยงามไว้ เป็ นระดับโลกโดยเฉพาะช่วงใบไม้ เปลี่ยนสีท่ี
ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้ มด้ วยสีสนั หลากหลาย ประหนึ่งดังแวน
โก๊ะ สาดสีลงบนผืน ผ้ าแห่ งต้ น ไม้ ใ บหญ้ า เป็ นอีกเมืองหนึ่ งที่
งดงามมาก ... สมควรแก่เวลานําท่านชมความงามของนํา้ ตก
“น้ าตกเคง่อน” นํา้ ตกที่ใหญ่และยาวที่สดุ ของประเทศญี่ปุ่น
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เทีย่ ง

คา่

... เดินทางสู่ “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท์” ไปชั้นล่าง ท่านสามารถดื่มดํ่ากับภาพของนํา้ ตกแห่งนี้โดยเฉพาะ
สายนํ้าท่ามกลางใบไม้ สีแดงยิ่งแปลกตาและน่ าดูย่ิงขึ้นไปอีก โดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเส้ นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติเพื่อชมความงามของฤดูกาลที่กาํ ลังผลัดใบพร้ อมสัมผัสกับสายนํา้ ที่เย็นชื่นฉํ่าใจ ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเปลี่ยนอิริยาบสเป็ นการ “นังกระเช้
่
าอะเคจิ
ไดระ” เพื่อชมวิวมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบชูเซ็นจิ
ที่ต้ั ง อยู่ เ ชิ ง เขานั น ไต ... (โดยเฉพาะในฤดู ใ บไม้ร่ ว ง ซึ่ ง
อาจจะมี ล มพัด ท าให้รู ส้ ึ ก หนาวมากขึ้ น ควรเตรี ย มเสื้ อ
หนาวและเสื้ อกัน ลมมาให้พ ร้อ ม) ... นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่
“ทะเลสาบชู เซนจิ ” อยู่ ทางตะวันตกของเมืองนิกโก้ ข้ างกับ
ภูเขาศักดิ์สทิ ธิ์ นันไต (Mt.Nantai) โดยปกติทะเลสาบก็มักจะ
อยู่ต้ังบนพื้นราบ แต่ กับ ทะเลสาบซูเซนจิ ( Chuzen-ji) นั้น
ตั้งสูงกว่าระดับนํา้ ทะเลตั้ง 1,269 เมตร นับว่าเป็ นทะเลสาบ
ธรรมชาติท่ตี ้งั อยู่สงู ที่สดุ ในญี่ปุ่นเลยทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พกั : SUNSHINE KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ที่คนญีป่ ุ่ นเชื่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันทีส่ ามของการเดินทาง

เช้า

เทีย่ ง

หมู่บา้ นโบราณโอะอุจิจุคุ - ปราสาทนกกระเรียน - “ทะเลสาบ 5 สี” – โกะชิคินุมะ
เซนได - ถนนอิจิบงั โจ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นโบราณโอะอุจิจุคุ” หมู่บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็ นเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสร้ าง
เมื่อหลายร้ อยปี ก่อน เป็ นบ้ านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้ าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร มีบ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง (ไม่รวมค่าเข้ าชมบ้ านหรือพิพิธภัณฑ์บางหลังทีมี
ค่าใช้ จ่าย) ... ในสมัยก่อนถือว่าเป็ นเมืองแวะพักระหว่ างทาง สําหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้ าสู่เมืองเอะโดะ ...
หมู่บา้ นโออุจิจูคุ ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นเขตอนุรักษ์ส่งิ ปลูกสร้ างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้าน
โบราณหลายหลังในโอะอุชิ จูคุได้ รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็ นร้ านขายของที่ระลึก ร้ านค้ าขายสินค้ าพื้นเมือง
ร้ านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่น ... อาหารที่ข้ นึ ชื่อและมีช่ือเสียงคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะที่ใช้ ต้นหอมหนึ่งต้ น
เป็ นตะเกียบและเวลาทานก็ต้องทานต้ นหอมไปด้ วย ... ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้ านคน
ต่อปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทสึรุกะ” หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ปราสาทไอซึ วาคามัตสึ” ความหมายคือ
“ปราสาทนกกระเรียน” ... ปราสาทนี้ถูกสร้ างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทาง
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คา่

ประวัติศาสตร์มามากมาย ปราสาทแห่งนี้ถูกทําลาย และสร้ างขึ้นใหม่หลายต่ อหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้ าง
ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ... ปัจจุบันปราสาททสึรุกะจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมือง
ไอสุวะคะมะทสึ รวมทั้งเครื่องเขิน ดาบ และอาวุธโบราณต่าง ๆ และชั้นบนสุด (ชั้นที่ 5) ของปราสาทเป็ นจุด
ชมวิว ... ให้ ท่านได้ ชมทิ วทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้ อมด้ วยภูเขาล้ อมรอบ ... จากนั้นนําท่านสู่
“ทะเลสาบโกะชิคินุมะ” หรือเป็ นที่ร้ จู ักกันในนามของทะเลสาบ 5 สี อันที่จริงแล้ วที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นที่รวม
ทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง ... ท่านจะประทับใจกับความงามของธรรมชาติท่ใี ห้ ความสวยงามโดดเด่นประทับใจ
... สีของนํา้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและความเข้ มข้ นของแพลงตอนในนํา้ นั่นเอง ทะเลสาบแห่งนี้
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง “เซน
ได” เมืองแห่ งต้ นไม้ ซึ่งเป็ นเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดในเขตโตโฮกขุ ... เพื่อนําท่าแวะนช้ อปปิ้ ง ณ “ถนนอิจิบงั โจ”
แหล่งช้ อปปิ้ งที่อยู่ติดๆ กับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้ วยถนนหลายเส้ นที่มีร้านค้ าต่างๆมากมาย รวมไป
ถึงห้ างสรรพสินค้ า กับสินค้ าที่มีอยู่หลากหลายให้ เลือกซื้อ
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ที่พกั : APA VILLA SENDAI HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
มัตสึชิม่า – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า – ภูเขาไฟซาโอะ (ผ่านชม) – หมูบา้ นสุนขั จิ้ งจอก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึชิม่า” เมืองที่ถือได้
ว่าเป็ น 1 ใน 3 เมือง ที่มีบรรยากาศที่คงความเป็ น
ธรรมชาติไว้ มากที่สุดโดยอีกสองเมืองก็ คือ เกาะ
มิยาจิม่าในจังหวัดฮิโรชิม่า และอามะโนะฮาชิดา
เทะ ในจังหวัดเกียวโต ... ด้ วยความสวยงามของ
บรรดาหมู่ เ กาะน้ อ ยใหญ่ ก ว่ า 200 เกาะ รอบ
อ่าวมัตสึชิม่า ทําให้ เมืองแห่ งนี้มีวิวทิวทัศน์ ท่ีไม่ มี
เมืองไหนมาเสมอเหมือนได้ ... เพื่อนําท่าน “ล่อง
เรือมัตสึชิม่า” ล่องเรือชมอ่าวแล่นลัดเลาะผ่านเกลียวคลื่น สัมผัสความงามที่ธรรมชาติสร้ างสรรค์ระหว่างผืน
ทะเลกับท้ องฟ้ าในบรรยากาศตามฤดูกาลทั้ง 4 ... พร้ อมทั้งให้ อาหารเหล่านกนางนวลแสนรู้ ซึ่งพอมีเรือแล่น
ออกไปในอ่าวก็จะพากันบินตาม เรียกร้ องผู้ใจบุญบริจาคอาหารเป็ นข้ าวเกรียบกุ้งคาลบี้ ที่มีบริการวางขายอยู่
บนเรือด้ วยเช่นกัน ...
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองซาโอะ (Zao) เมือง
ที่ต้ังอยู่ทางใต้ ของแนวเทือกเขาโออุ ผ่านชม ชม
ความงามของ “ภูเขาไฟซาโอะ” หรืออีกชื่อหนึ่ง
คือ “โอคามะ Okama” เทือกเขาที่สวยงามเลื่องชื่อ
ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ทอด
ผ่านจังหวัดมิยากิและจังหวัดยามากาตะ ขึ้นสู่ยอด
เขาซาโอะที่มีความสูง เหนือจากระดับนํา้ ทะเลถึง
1,700 เมตร ภูเขาไฟซาโอะ นั้นเคยเกิดการประทุ
ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1895 จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นสุนขั จิ้ งจอกซาโอะ(Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้ กบั เมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัด
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คา่

มิยากิ เปิ ดให้ เข้ าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสตั ว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์
ที่ว่ิงไปมาได้ อย่ างอิสระในพื้นที่กว้ าง ผู้เข้ าชมสามารถเข้ าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้ อย่ างใกล้ ชิด และสามารถป้ อน
อาหารได้ อกี ด้ วย แต่กค็ วรระมัดระวังในการให้ อาหารด้ วยเช่นกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ที่พกั : FUKUSHIMA HILL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจู กุ - สนามบินฮาเนดะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” ศาลเจ้ าประจํา
ตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็ น “สุสาน
ของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้ผลิกพลันชะตา
ชีวิตของชาวญี่ปุ่น ... พร้ อมสักการะ “เทพเจ้า” ผู้
คุ้มครองและปกปักรักษาลูกหลานของตระกูลและบรรดา
ผู้เลื่อมใส ... ชม “เจดีย ์ 5 ชั้น” สถานที่เก็บพระธรรม
คําสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า ... แล้ วชม “งาน
แกะสลัก” อันเป็ นโบราณวัตถุท่ลี าํ้ ค่า ที่มีมากกว่า
5,000 ชิ้น ... แล้ วตื่นตากับ “ซุม้ ประตูโยเมมง” อันเป็ นสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญในแง่ประวัติศาสตร์
ศิลป์ ของญี่ปุ่น และยังเป็ น “ศิลปะชิ้ นเอก” และมีช่ือเสียงของญี่ปุ่น ...
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
สมควรแก่ เ วลานํา ท่ า นสู่ “กรุ ง โตเกี ย ว” เพื่ อ นํา ท่ า นสู่
ย่านช้ อปปิ้ ง “ชินจู กุ” ย่านแห่ งความเจริญอันดับหนึ่งของ
กรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขาย
ของนั บ เป็ นพั น ๆ ร้ าน ซึ่ ง จะมี ผ้ ู คนนั บ หมื่ น เดิ น กั น
ขวั ก ไขว่ ถื อ เป็ นจุ ด ที่นั ด พบยอดนิ ย มอีก ด้ ว ย เชิ ญ ท่ า น
เลือกชมสินค้ ามากมาย อาทิเช่ น เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ อง
ถ่ า ยรู ป รุ่ น ล่ า สุด , IPOD, MP-3,
NOTEBOOK,
SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้ า,
รองเท้ าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสําอาง เป็ นต้ น
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”
วันทีห่ กของการเดินทาง
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
00.20
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย TG661
05.25
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
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ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่ อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราคาบริ
การ
่

***สํ าหรับผูเดิ
น
้ ไป***
้ นทางตัง้ แต่ 30 ทานขึ
่

กาหนดการเดินทาง

12 - 17 ตุลาคม 2561
25 – 30 ตุลาคม 2561
08 - 13 พฤศจิกายน 2561

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

48,900.-

45,900.-

42,900.-

6,000.-

46,900.-

43,900.-

40,900.-

6,000.-

***กรณีมต
ี ว๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
20,000.-บาท***(พีเรียดวันที่ 12-17 / 25-30 ต.ค.61)
้
่
***กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
18,000.-บาท***(พีเรียดวันที่ 08-13 พ.ย.61)
้
่

***ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน / ทาน
/
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
่
่
์ างต
์
ทริป***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดืม่ วันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สาหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
เงือ่ นไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจาํ นวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง
หรือคืนเงินได้

รายละเอียดเกีย่ วกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่ นสาหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัติในการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ ระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทํางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ ุ่ น(สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติท่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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