รหัสทัวร 1900055
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา 5 วัน 3 คืน (JL)
หมูบาน LITTLE KYOTO ปราสาทมัตสึโมโต
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ

ยอดเขาทาเทยามา

กําแพงหิมะ

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – นาโกยา

22.00 น.

คณะพร อ มกั น ณ อาคารผู โดยสารขาออก ชั้ น 4 ท าอากาศยานสุว รรณภู มิ ประตู 8
เคานเตอร R
ของสายการบิ น Japan Airlines (JL) พบเจา หน า ที่ ค อยให ก ารต อ นรั บ และอํ า นวย
ความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

ทาอากาศยานชุบุ (นาโกยา) – ทาคายามา – ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไม
รวมคาเขาชมดานใน) - หมูบาน LITTLE KYOTO –ปราสาทมัตสึโมโต
00.25 น. ออกเดิ นทางสู ท าอากาศยานชุบุ เมื องนาโกยา โดยเที่ยวบิ นที่ JL738 เดิ นทางด ว ย
เครื่องบินลําใหญ ที่นั่งกวางสะดวกสบาย บริการระดับ 5 ดาว บริการอาหารรอนและ
เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
(ฟรีโหลดกระเปาใบละ 23 กิโลกรัม 2 ใบ รวม 46 กิโลกรัม / ทาน)
08.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานชุบุ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน นาโกยาเปนเมืองที่ใหญที่สุด
ในภู มิ ภาคชุ บุ ซึ่งอยูต รงกลางประเทศญี่ปุ น หลังผ านพิ ธีก ารตรวจคนเขาเมื องและรั บ
สัม ภาระเรี ยบร อ ยแลว จากนั้น นํา ท า นเดิ น ทางสู นํ า ท า นเดิ นทางสู เมื อ งทาคายาม า
จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม ผูคนที่เปนมิตร
นําทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคาเขาชม
ดานใน) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวา ราชการ
จังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอ
โดะ จากนั้นนําทานเดิมชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกาซันมาจิ ซูจิ ซึ่ง
เปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปนอยาง
ดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน
โบราณ และรานคาหลากหลาย เชน รานผลิตและจําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ
พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัว
สีแดงไมมีหนาตา ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณหนึ่งของเมืองทาคายามา และเปนสินคายอด
นิยม เพราะแฝงไปดว ยความเชื่อ เกี่ยวกั บ โชคลางของชาวญี่ปุ นอีก ด วย และเก็ บเกี่ ยว
บรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานา
ชนิดอีกดวย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

วันที่ 2

เย็น
คํ่า

วันที่ 3
เชา

กลางวัน

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต เที่ยวชม ปราสาทมัตสึโมโต 1 ใน 12
ปราสาทดัง้ เดิมที่ยงั คงสภาพสมบูรณและสวยงามที่สด
ุ ของประเทศญี่ปุน และไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเปนสมบัติลํ้าคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดาน
นอกปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป
ญี่ปุน ปราสาทแหงนี้ถก
ู สรางขึ้นจากองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวหลายอยาง ปราสาทมัตสึโมโตยังมีศาลาชมดวงจันทรที่งดงาม แสดงใหเห็นถึง
วิถชี ีวต
ิ ของขุนนางในสมัยกอน ใหทานไดอิสระถายรูปเก็บบรรยากาศไดตามอัธยาศัย
(ไมรวมคาเขาชมดานใน)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่ ALPICO PLAZA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา เมืองมัตสึโมโต
โรงแรมคอนเฟรม
 จะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน
5-7 วันกอนเดินทาง
สถานีโอกิซาวา – เขื่อนคุโรเบะ – ยอดเขาทาเทยามา – กําแพงหิมะ –
สถานีทาเทยามา – คานาซาวา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3)
นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทางสายอัลไพนโอกิซาวา
– ทาเทยาม า ซึ่ง เป นสว นหนึ่ง ของเจแปนแอลป เดิ น ทางถึ ง สถานี โอกิ ซาว า จากนั้ น
เปลี่ยนพาหนะเปนรถรางไฟฟ าลอดอุโมงคคันเค็น จากนั้นเดินทางสู เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ง
เปนเขื่อนยักษกั้นนํ้าที่ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุน จะมีสายรุงพาดผานตลอดป ที่
โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีค วามสูงถึง 186
เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร ซึ่งใชเวลาตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ
45 ป เฉพาะตั ว เขื่ อ นใช เวลาในการสร าง 4 ป โดยจะใช เวลาเดิ นเท า เพื่ อ ข า มเขื่ อ น
800 เมตร นําทานโดยสารเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยัง สถานีคุโร
เบะไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเปนเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ปุนที่ลอดภูเขา
ตั้งแตตนจนสุดเสนทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้น นํา
ทานโดยสารกระเชาไฟฟา ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ
ตอดวยเปลี่ยนพาหนะเปนรถบัสไฟฟา เพื่อเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามา
ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเปนอุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุ
รับประทานอาหารกลางวันให ทานได อิสระเลื อกซื้ออาหาร คูป องอาหาร 1,800 เยน
จากนั้นนําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเปนอันดับสองรอง

เย็น
คํ่า

วันที่ 4
เชา

กลางวัน

จากภูเขาไฟฟูจิ และยังเปนหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุนตั้งแตสมัย
โบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซึ่ง
ในวันที่ ท อ งฟ าโปร ง สามารถมองเห็ นได ไกลถึ งภู เขาไฟฟู จิ และให ทุ ก ท านได เดิ นบน
เสนทางที่สองขางทางเปนกําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกวาสิบ เมตร สัมผั ส
กับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเปนอีกทัศนียภาพที่ตื่นตา
ตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจสมควรแกเวลา นําทานเดินทางลงจาก
เจแปนแอลป โดยลงจากฝﻤงสถานีทาเทยามา ดวยรถบัสปรับอากาศของอัลไพนรูท เพื่อ
ลงมาสูรถบัสคันเดิม เพื่อเดินทางตอไปยังเมืองคานาซาวา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
พักที่ MYSTAYS KANAZAWA CASTLE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา
เมืองคานาซาวาโรงแรมคอนเฟรม
 จะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทาง
บริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ชอปปง ﻥมิตซุย เอาทเล็ท – ชอปปง ﻥถนนซาคาเอะ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6)
นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุนขนาน
แทดั้ งเดิม และยังไดรั บเลือ กจากองคก ารยูเนสโกให เปนมรดกโลกเมื่อ เดื อนธันวาคม
1995 บ านสไตลกัสโช-สึคุ ริ จะมี ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว าง 10 เมตร
โครงสรา งของบ านสามารถรองรั บหิ มะที่ ตกหนัก ในชว งฤดูห นาวไดดี และรูป รางของ
หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลนี้วา “กัสโช” และมีผูคน
จากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกหลั่ ง ไหลไปชมความงามในแต ละป ไม ตํ่ า กว า 680,000 คน เลย
ทีเดียว จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองนาโกยา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําทานเดินทางสู MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท านอิสระ
เพลิด เพลินกั บ การช อ ปป ﻥง ร า นค า แบรนด เนมชั้ นนํ าและร า นอาหารญี่ ปุ น และอาหาร
นานาชาติกวา 240 รานเลยทีเดียว ที่นี่ถือเอาทเลตที่มีขนาดใหญอีกแหงหนึ่งในญี่ปุนมี
ความมีความใหญประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหมีลักษณะคลาย
กับเมืองนิวออรลีนสซึ่งเปนเมืองทาทางตะวันตกของอเมริกาอีกดวย
นําทานเดินทางสู ถนนซาคาเอะ ยานชอปปง ﻥชื่อดังแหงนาโกยา แหลงของรานแบรนด
เนมชื่อดังตาง ๆ ที่พากันตั้งเรียงรายอยูสองฝง ﻤถนน ซึ่งเปนรานขนาดใหญมีหลายชั้นให
คุณไดเลือกสรรกันอยางเพลิดเพลินจนลืมวันเวลา เชนแบรนดยอดนิยมอยาง H&M,

Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis
Vuitton และ Apple อิสระอาหารเย็นเพื่อใหทานสะดวกในการชอปปง ﻥไดอยางเต็มที่
พักที่ J HOTEL NAGOYA ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา ใกลสนามบินนาโกยา
โรงแรมคอนเฟรม
 จะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน
5-7 วันกอนเดินทาง

คํ่า

วันที่ 5
เชา

10.30 น.

14.15 น.

ทาอากาศยานชุบุ (นาโกยา) – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7)
สมควรแกเวลานําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติชบ
ุ ุ เพือ
่ เตรียมตัวกลับสู
กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ JL737 เดินทางดวยเครื่องบินลํา
ใหญ ที่ นั่ง กวา งสะดวกสบาย บริก ารระดั บ 5 ดาว บริก ารอาหารร อ นและเครื่ อ งดื่ ม
ตลอดการเดินทาง
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาเขา โดยสวัสดิภาพ

***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา
เพื่อประโยชนของทานเอง***

ขาไป
ขากลับ

สายการบินเจแปนแอรไลน JAPAN AIRLINES (JL)
JL738
BKK - NGO
00.25 - 08.00
สายการบินเจแปนแอรไลน JAPAN AIRLINES (JL)
JL737
NGO - BKK
10.30 - 14.15

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั้นจะคอนเฟร
มกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองตัว๋ เครือ
่ งบินภายในประเทศ กรุณา
สอบถามเที่ยวบินคอนเฟรม
 กับเจาหนาทีก
่ อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน
ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนือ
่ งจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือ
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆทีอ
่ ยู
เหนือความควบคุมของบริษท
ั ผูจด
ั จะไมรบ
ั ผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

อัตราคาบริการ
ผูใหญ 1 ทาน
พักหองละ 2 ทาน

กําหนดวันเดินทาง

พักเดี่ยว

::ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก::
12 – 16 พฤษภาคม 2562

35,900

8,900

13 – 17 พฤษภาคม 2562

35,900

8,900

18 – 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา)

39,900

8,900

25 – 29 พฤษภาคม 2562

37,900

8,900

27 – 31 พฤษภาคม 2562

35,900

8,900

01 – 05 มิถุนายน 2562

37,900

8,900

03 – 07 มิถุนายน 2562

35,900

8,900

08 – 12 มิถุนายน 2562

37,900

8,900

10 – 14 มิถุนายน 2562

35,900

8,900

15 – 19 มิถุนายน 2562

37,900

8,900

ราคาอื่นๆ
1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 7,900 บาท
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 23,900 บาท

หมายเหตุ :
1. โรงแรมที่ญี่ปุนหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมห
ี องสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะตอง
พักเปนหองที่นอน 2 ทาน และหองที่นอน 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และในกรณีที่พก
ั 2 ทาน
บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหองพักเปนเตียงดับเบิ้ล
สําหรับนอน 2 ทาน
2. รายการทองเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบ
ลวงหนาในกรณีทม
ี่ ีเหตุการณสด
ุ วิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภ
 ายใตการ
ควบคุมของบริษท
ั ฯ เนื่องจากบริษัทรถทัวรของญี่ปุนสามารถใชรถได 12 ชั่วโมง / วัน หากเกิด
เหตุการณสด
ุ วิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึน
้ ไป
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตลอดทริป
กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง
หากไมชาํ ระภายในวันทีก
่ ําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข
อัตราคาบริการนี้รวม
คาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาภาษีสนามบิน ภาษีนํ้ามัน
คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับ
เดียวกัน
คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาใชจา ยมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ทีค
่ อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบต
ั ิเหตุประเภท Medical Insurance คุม
 ครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน
1,000,000 บาท
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาระวางกระเปานํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
คาธรรมเนียมวีซา
คาใชจา ยสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดืม
่ นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน
คาภาษีมูลคาเพิม
่ และภาษีหัก ณ ที่จา ยของแตละประเทศ
ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ ทาน / ทริป
เงื่อนไขการชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
ชําระเงินคาทัวรสว นที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจา ย 100% ของราคา
ทัวรทั้งหมด
กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ
ตองมีการการันตีมัดจําที่นงั่ กับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter
Flight และโรงแรมที่พก
ั ตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวา ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
เมื่อออกตัว๋ แลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได
เนือ
่ งจากเปนนโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 30 คนขึ้นไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีนํ้ามัน ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาภาษีนํ้ามันเพิม
่ ตามความเปนจริง
ตั๋วเครือ
่ งบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดเหตุสด
ุ วิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษท
ั ฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสด
ุ วิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหา
จราจร อุบต
ั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสน
ิ สูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัว
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสด
ุ วิสัย สภาพอากาศ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจา ย
ใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีทท
ี่ านสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามทีร่ ะบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย
และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคน
ื
คาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
กรณีทท
ี่ านใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนาํ้ เงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทงั้ หมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปน
ุ ใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญีป
่ ุน)
จากมาตรการยกเวนวีซา เขาประเทศญีป
่ ุนใหกบ
ั คนไทยผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวา จะอยูด
 ว ยวัตถุประสงคเพือ
่ การทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพือ
่ ยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขาประเทศญี่ปุนดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํ นักในประเทศ
ญี่ปุนได
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ทีอ
่ ยู และหมายเลขโทรศัพททต
ี่ ิดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ปุน (เชน คน
รูจัก โรงแรม เปนตน)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญีป
่ ุน
ทางบริษัทฯ ไดมก
ี ารจัดเตรียมไวใหแลว
ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูก
 ับดุลยพินิจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ปุนดวย
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป
่ ุน
(กรณีการเขาประเทศญี่ปุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่าวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุน จะตองไมเปนสิ่งที่ขด
ั ตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติเพือ
่ การพํานักระยะสั้นเทานั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. ตองเปนผูท
 ี่ไมมีประวัตก
ิ ารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน
หรือมิไดอยูในระยะเวลาของ
การถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
และไมเขาขายคุณสมบัติทอ
ี่ าจจะถูกปฏิเสธในการเขา
ประเทศ

