
 

  

 

 
วนัท่ี รถ โปรแกรมการเดินทาง มือ้อาหาร ท่ีพกั 

12 ก.พ TG…. สนามบินสุวรรณภมิู - จงัหวดั อะคิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น - - 
13 ก.พ. รถโคช้ สนามบนิอะคติะ – เมอืงอะคติะ – ตลาดชมุชนของจงัหวดัอาคติะ –  

หมูบ่า้นซามไุร -  ทะเลสาบทาซาวะ – รา้นน้ําผึง้ภูเขา  (-/กลางวนั/เยน็) 
-  /         / Shizukuishi Prince Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 
  

14 ก.พ. รถโคช้ SNOW LAND – วดัชซูนจ ิ–– แหลง่ชอ้ปป้ิงอจิบินัโจ - เซนได      /      / Sendai Kokusai Hotel  
หรอืเทยีบเท่า (2 คนื)  
  

15 ก.พ. - อิสระ ภายในเมอืงเซนได ตามอธัยาศยั       / -  / - 

 16 ก.พ. รถโคช้ นัง่กระเชา้ MT.ZAO – ชมปีศาจน้ําแขง็ – ชมิสตอเบอรส์ด - ชมโลเคชัน่  
“โอชนิ” ทีโ่กดงัเกบ็ขา้ว – อะคติะ  

     /      / Richmond Hotel Akita 
Ekimae หรอืเทยีบเท่า 

 
17 ก.พ. TG…. สนามบนิอะคติะ – ประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภูมิ          / - / -  - 

 



 

  

รหสั ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่  
(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเดก็ (2-11 ปี) 
(พกักบัผูใ้หญ่) 

ราคาเดก็ **1** 
(2-5 ปี)  

พกัเด่ียว  
เพ่ิม 

HNJA1 12-17 กมุภาพนัธ์  41,999.- 39,999.- 38,999.- 12,000.- 
**1**หมายเหตุ ราคาเดก็ 2-5 ปี ไมใ่ช้ เตียง** 
**2**ราคาทารก ไมเ่กิน 2 ปี 5,000 บาท  
**3** ราคาอพั BUSINESS CLASS เพ่ิม 20,000 บาท ท่ีนัง่จ านวนจ ากดั  
รายละเอียดโปรแกรม 

12 กมุภาพนัธ์ 62 วนัแรก- สนามบินสุวรรณภมิู - จงัหวดั อะคิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น  
20.30น.คณะพรอ้มกนั สนามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์D 

สายการบนิไทยชาเตอรไ์ฟลท ์ (บรกิารเชา่เหมา่ลาํ) จะยงัไมร่ะบุเคารเ์ตอรแ์ละหมายเลขไฟลท ์เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกด์ทวัรแ์นะนําการเดนิทาง )  

23.30น.ออกเดนิทางสู ่จงัหวดั อะคิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG....   

13 กมุภาพนัธ์ 61  วนัท่ีสอง-สนามบินอะคิตะ – สนามบินอะคิตะ – เมอืงอะคิตะ – ตลาดชุมชนของจงัหวดัอาคิตะ –   
   หมูบ่า้นซามุไร -  ทะเลสาบทาซาวะ – ร้านน ้าผึง้ภเูขา – โรงแรม     

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอะคติะ AKITA AIRPORT จงัหวดั อะคติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย  2 ช.
ม.) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  รบักระเป๋าและทาํภาระกจิสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ... ***ส าคญั !!! 
ประเทศญ่ีปุ่ นไมอ่นุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบั และ
ปรบั ***  

  จงัหวดัอะคิตะ เป็นจงัหวดัในประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่บรเิวณภาคโทโฮกซุึง่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของญีปุ่่ น มเีมอืง
หลวงชือ่อะคติะ ตัง้อยู่เกอืบเหนอืสดุของเกาะฮอนช ูเป็นจงัหวดัทีม่คีวามความสวยงามจากธรรมชาตอินัสมบูรณ์ ดา้น
ตะวนัตกหนัหน้าไปทางทะเล ญีปุ่่ นและอุดมไปดว้ยแมน้ํ่า , พืน้ทีร่าบ และมพีืน้ทีก่วา้งใหญ่ทีอุ่ดมสมบูรณ์เหมาะกบัการ
เจรญิเตบิโตของเมลด็พนัธุ์ ในชว่งฤดูหนาวพืน้ทีบ่นแผน่ดนิปกจะคลมุไปดว้ยหมิะ  

  เดนิเทีย่ว “ตลาดชุมชนของจงัหวดัอาคิตะ” ลองชมิอาหารพืน้บา้น เป็นตลาดชมุชนทีต่ัง้อยู่ดา้นหน้าสถ านมีสีนิคา้ครบ
ครนั ตามฤดูกาล ตัง้แต่ปลาสดๆ ทีจ่บัมาจากทะเลในทอ้งถิน่ ผกัป่า เหด็ ผลไม ้รวมทัง้อาหารขึน้ชือ่ของอาคติะ  เชน่ คิริ
ทงัโปะนาเบะ เหลา้พืน้เมอืงอาคติะ วตัถุดบิทีใ่ชป้รงุอาหารต่างๆ ทีต่ลาดแหง่นี้มสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืก  ทีน่ีเ่รามัน่ใจใน
ความสด ทา่นสามารถหาซชุหิมนุสดๆทานได ้และมรีา้นอาหารอืน่ๆใหท้า่นเลอืกทานดว้ยเชน่กนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รปัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัาคาร  



 

  

 
 
 
 
 

 จากนัน้พาชม ย่านชุมชนซามูไรเมอืงคาคโุนะดาเตะ มชีือ่เสยีงโด่งดงัในบานะทีเ่ป็นถิน่ฐานของชาวซามไูรและเคย
เป็นทีต่ัง้ของปราสาทคาคโุนะดาเตะ สิง่ของเกา่แกม่ากมายทีก่ระจดักระจายอยู่ทัว่เมอืงเป็นสิง่แสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืง
ของซามไูรในสมยักอ่น ในปัจจุบนัยงัมบีา้นพกัอาศยัอยู่ประมาณ 80 หลงัคาเรอืนทีย่งัคงสถาปัตยกรรมซามไูรแบบดัง้เดมิ
ทีเ่ป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น ซึง่มบีา้นเพยีง 6 หลงัทีเ่ปิดใหผู้ค้นไดเ้ขา้ไปชมความสวยงามภายในบา้น  

เดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ(Lake Tazawa) ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของอุทยาน
แห่งชาติโทวาดะ-ฮาจิมงัไท(Towada-Hachimantai National Park) เป็น
ทะเลสาบท่ีมีภมิูทศัน์ท่ีสวยงามและยงัคงความเป็นธรรมชาติท่ีเรียบง่าย 
เหมาะแก่การพกัผอ่นหย่อนใจ อีกทัง้ยงัเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย โดยมีความลึกประมาณ 423 เมตรดงันัน้จึงไมแ่ขง็ตวั
ในช่วงหน้าหนาว ผิวหน้าของทะเลสาบจะส่องสว่างเป็นสีสรรต่าง ๆ ข้ึนอยู่
กบัสภาวะ ช่วงของสีตัง้แต่สีเขียวหยกไปจนถงึสีครามเข้ม  
ยงัมีต านานโดยมีเจ้าหญิงนามว่า ทตัสึโกะฮิเมะ ผูซ่ึ้งมาท่ีน่ีเพื่อด่ืมน ้าเพื่อให้

เป็นอมตะสวยและอ่อนเยาว ์บริเวณชายฝัง่ของทะเลสาบจะ
มีรปูปัน้ทองแดง เย่ียมชมรปูปัน้ต่าง ๆ ของทตัสึโกะฮิเมะ  

 พาท่านเลือกช้ือ น ้าผึง้ภเูขา ท่ีมีช่ือเสียงของเมอืง มีสินค้า
มากมายท่ีใช้น ้าผึง้เป็นวตัถดิุบ เช่นซอฟต์ครีมแสนอร่อย มี
รสน ้าผึง้อ่อน ๆ อนัเป็นท่ีนิยม ♪แล้วถา้คณุโชคดีได้เขย่า
ลูกเต๋าของทางร้านแล้วทอยออกมาได้แต้ม “8”ออกมา! เรา
มีทอ็ปป้ิงชอ็คโกแลตน ้าผึง้ให้ถงึ 8 ช้ิน 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหาร  
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Shizukuishi Prince Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 หลงัรบัประทานอาหารใหท้า่นได ้ แชน้ํ่าแร ่ (ออนเซน็) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ จะทาํใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติ และ

ใหผ้วิพรรณสวยงาม (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 
 

14 กมุภาพนัธ์ 61 วนัทีส่าม สนุกสนานกบักจิกรรม SNOW LAND – วดัชซูนจ ิ–– แหลง่ชอ้ปป้ิงอจิบินัโจ - เซนได  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 สนุกสนานกบักจิกรรม ชสิกุอุชิสิโนว์ แลนด ์เป็นบรเิวณทีเ่ทีย่วเลน่หมิะได้ โดยมสีว่นหนึง่เป็นลานสกชีสิกุอุชิ ิ 
 ซึง่มบีนัไดเลือ่นหมิะทีเ่ดก็เลก็ กส็ามารถสนุกกบัการเลน่สกไีดน้อกจากนี้ยงัมกีารเลน่หมิะในแบบต่างๆ  ใหไัดเ้ลอืก เชน่ 

มอเตอรไ์ซด์สีล่อ้ทีว่ ิง่บนหมิะ สกู๊ตเตอรบ์นหมิะ(รถเลือ่นบนหมิะ)เป็นตน้ (ค่าบริการบางเครื่องเล่นไมร่วม)  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 หลงัจากนัน้เดนิทางสู่วดัชซูนจ ิ(CHUSONJI TEMPLE) สรา้งขึน้ในปลายศตวรรษที ่11 โดยตระกลูฟูจวิาระแหง่โอชซูึง่ปกครองภูมภิาคโทโฮคใุนสมยันัน้  ดว้ยความปรารถนาอนัแรงกลา้ทีอ่ยากใหเ้มอืงสงบสขุปราศจากสงคราม  ในปี 1124 จงึมกีารสรา้ง 「คนจคิโิด Konjikidō」อาคารสทีองอรา่มขึน้ ซึง่ความงดงามนัน้ สะกดใจผูม้าเยอืนตัง้แต่อดตีต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบนั นอกจากนี้ บรเิวณฮริะอซิมุซิึง่วดัชซูนจติัง้อยู่นัน้ ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร   
 นําทา่นสูย่่านถนนชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงเซนได อิจิบนัโจ ถนนชอ้ป

ป้ิง Sun Mall Ichibancho หรอืเลีย้วทางขวากจ็ะเป็นถนนชอ้ปป้ิง 
VLANDOME Ichibancho และขา้มไปยงัถนนชอ้ปป้ิง Ichibancho 
4-Chome จนสดุทีถ่นนโจเซนจ ิ(Jozenji-dori)ใกลก้บัสถานรีถไฟ
ใตด้นิ Kotodaikoen  

 ตลอดสองขา้งทางของถนนนัน้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เชน่ ช็
อปของแบรนด์เนมต่างๆ รา้นขายสนิคา้แฟชัน่พวกเสือ้ผา้ รองเทา้
เครือ่ง ประดบั รา้นขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจน
รา้นอาหารเยอะแยะมากมาย     

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Sendai Kokusai Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 



 

  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
  

15 กมุภาพนัธ์ 61 วนัทีส่ ี ่– อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั (ไมมี่บริการรถบสั)  ไมร่วมค่าเดินทาง       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั (ไมมี่บริการรถบสัไมร่วมค่าเดินทาง)    
 แนะนํากจิกรรมในเมอืงเซนได  
 สิง่ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่ไปเทีย่ว “เซนได” นัง่รถบสั 

loople เทีย่วรอบเมอืง เป็นรสบสัสาํหรบัเทีย่วชม
บรรยากาศรอบเมอืงเซนได โดยจะหยุดจอดทีจุ่ด
ทอ่งเทีย่วสาํคญัๆ ของเมอืงคะ่ ถา้ซือ้ตัว๋แบบ 1 day 
pass  กส็ามารถขึน้ลงรถบสักีค่รัง้กไ็ดต้ลอดทัง้วนั  เหมาะ
สาํหรบัเพือ่นๆ ทีเ่ดนิทางมาเซนไดครัง้แรก วธินีี้เป็นวธิทีี่
สะดวกทีส่ดุในการแวะชมจุดทอ่งเทีย่วทัว่เมอืงประมาณ 
16 แหง่ เชน่ ศาลเจา้โอซาก ิหอศลิป์ มยิาง ิโดยรถบสัจะ
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ต่อรอบ มจีุดเริม่ตน้อยู่ทีส่ถานี
เซนได (Sendai Sta.) คะ่  

 อสิระอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศยั  
 ทีพ่กั Sendai Kokusai Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

16 กมุภาพนัธ์ 61 วนัทีห่า้ – นัง่กระเชา้ MT.ZAO – ชมปีศาจน้ําแขง็ – ชมิสตอเบอรส์ด - ชมโลเคชัน่ “โอชนิ” ทีโ่กดงัเกบ็ขา้ว  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ไฮไลน์ช่วงเช้าวนัน้ี “ขึ้นกระเช้า ชมปีศาจน ้าแขง็” SNOW MONSTER ปีศาจน้ําแขง็เหลา่นี้เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาต ิเกดิจากเกรด็น้ําแขง็ทีเ่กาะอยู่ตามใบของตน้เฟอรจ์นเกดิเป็นรปูรา่งทีแ่ปลกประหลาด คลา้ยกบัมนุษย์หมิะ จงึ
ไดช้ือ่วา่ Ice Monster หรอื Snow Monster นัน่เอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร  
 เดนิทางสู ่ฟารม์สตอเบอรี ่ดว้ยกจิกรรมทีค่ณุสามารถตะลยุชมิสตอเบอรีไ่ดไ้ม่

จํากดั รบัประทานกนัใหอ้ิม่ภายในเวลา 30 นาที ! สตอเบอรทีีน่ีป่ลกูแบบ
อนิทรยี์ ไรส้ารเคม ีชมิไดเ้ตมิทีอ่ย่างสบายใจ ! สตอเบอรีท่ ีน่ีป่ลกูทา่มกลาง
ธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ สง่ผลใหส้ตอเบอรีม่รีสชาตอิมเปรีย้วอมหวาน อรอ่ย
ทีส่ดุ!   



 

  

   
 จากนัน้ ชมโลเคชัน่ “โอชนิ” ทีโ่กดงัเกบ็ขา้ว  ครทีเ่ป็นแฟนละครโอชนิจะตอ้งตืน่เตน้อย่างแน่นอน  !! เพราะทีน่ีค่อื

โลเคชัน่ถ่ายทาํละครโอชนิคะ่ สถานทีแ่หง่นี้คอืโรงเกบ็ขา้ว Sankyo(山居倉庫) เป็นโรงเกบ็ขา้วหลกัของเมอืงโชไน
ทีก่อ่ตัง้ขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1893 สามารถเกบ็ขา้วไดม้ากถงึ 10,800 ตนั และทีด่า้นขา้งโกดงัเกบ็ขา้วมอีาคาร Yume No 
Kura(夢の倶楽) ภายในอาคารแหง่นี้คณุสามารถซือ้สนิคา้ของฝากพืน้เมอืง  Sakata ได ้และทราบไหมวา่ขา้วทีเ่ป็น
ของขึน้ชือ่ของเมอืงยามากาตะนัน่กค็อื “ขา้วสยึะฮเิมะ(つや姫)” เป็นขา้วทีม่คีวามหอมหวาน อรอ่ย สว่นตวัแอดมิ
นชอบมากคะ่ หอมหวานขนาดทีท่านเปลา่ๆยงัอรอ่ยเลย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานค า่ ณ ภตัรคาร  
 หลงัรบัประทานอาหาร นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Richmond Hotel Akita Ekimae  หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
17 กมุภาพนัธ์ 61 สนามบินอะคิตะ – ประเทศไทย สนามบินสุวรรณภมิู               

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินอะคิตะ  
11.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบินอะคิตะ โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่TG.....  
16.40 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูมิ... โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท่์านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง 
  

หมายเหตุ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน ้ามนั ซ่ึงมีการผนัผวนอยู่ตลอดเวลา ) สภาพทางการเมอืงภยัทาง
ธรรมชาติแต่ยงัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและค านึงถงึความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคญั..... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

อตัราคา่บรกิารน้ีรวม  
 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั เสน้ทางทีร่ะบุในโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์  
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุ หรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่รถ-รบัสง่ นําเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง  
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) 
 หวัหน้าทวัร ์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม         
 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท่์านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท์, คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์  
 ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต์ / ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซน็ต์ 

หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหน้า 15 วนั ในกรณทีีไ่มส่ามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ทา่น ซึง่ในกรณนีี้ 

ทางบรษิทัฯ หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆในกรณทีีส่ญูหายสญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนอืความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสดุวสิยั บาง
ประการเชน่ การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏิเสธการเข้า
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

4. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองทีน่ัง่บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แต่อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ชา้ของสายการ
บนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษิทั ฯ จะคาํนงึถงึความสะดวกของผู้
เดนิทางเป็นสาํคญั และ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอื
สิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอื เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่ม เสยี หรอื ดว้ยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทั ฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  ทัง้บรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํพกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

5. มคัคเุทศกพ์นกังานและตวัแทนของบรษิทัฯไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบรษิทัฯ กาํกบัเทา่นัน้ 

6. เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  

 
 

 



 

  

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาจองลว่งหน้ากอ่นการเดนิทาง พร้อมช าระงวดแรก 15,000  บาท ภายใน 2 วนั 

 สว่นทีเ่หลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
กรณ ียกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหน้า 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหน้า 16 - 30 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดําเนนิการต่างๆ รวมทา่นละ  20,000 บาท 
 แจง้ลว่งหน้า 1- 15 วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดําเนนิการต่างๆ รวม 100 %  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดนิทาง ,ถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมมี่การคืนเงินทัง้หมด 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะทาํการ เลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื  
 คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว๋และอืน่ๆทา่นละ 10,000 บาท  

 
 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง  
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ั งคบัตัง้แต่วนัที ่1กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดน้ัน้ 
จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได้  (เชน่เดยีวกบัผูท้ ีย่ ืน่ขอวซีา่กบัทาง
สถานทตูฯ)  
ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ  หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั 
หรอือืน่ๆ สาหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 

(1) ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  
(2) สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่านกัในประเทศ  ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็น
ตน้) (3) ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทีพ่านกัในประเทศญีปุ่่ น  (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)  
(4) กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่่ น   
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สาํหรบักรณกีารเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่ า) 
1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้  
3. ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย
คณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


