
 

 

 
 
วันที่ รถ โปรแกรมการเดินทาง ม้ืออาหาร ที่พัก 

12 ก.พ TG…. สนามบินสุวรรณภูมิ - จังหวัด อะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น - - 

13 ก.พ. รถโค้ช สนามบินอะคิตะ – เมือง Yurihonjo – โรงงานสาเก –   (-/กลางวัน/เย็น) -  /         / HOTEL FORESTA 
CHOKAI OR SML 

14 ก.พ. รถโค้ช นั่งรถตะลุยหิมะ – ชิมสตอเบอร์สด – หมู่บ้านซามุไร – เทศกาลแกว่ง
ไฟ 

    /      / KOMAGATAKE 
GRAND HOTEL OR 
SML 

15 ก.พ. รถโค้ช ทะเลสาบทาซาวะ – ร้านน้้าผ้ึงภูเขา – นั่งกระเช้า – ชมปีศาจน้้าแข็ง        /      / ROUTE INN 
GRANTIA AKITA 

OR SML 
 16 ก.พ. - อิสระ ภายในเมือง อะคิตะ ตามอัธยาศัย         / -  / -  ROUTE INN 

GRANTIA AKITA 
OR SML 

17 
ก.พ. 

TG…. สนามบินอะคิตะ – ประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ          / - / -  - 



 

 

 
รหัส ก าหนดการเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่  

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็ก (2-11 

ปี) 
(พักกับผู้ใหญ่) 

ราคาเด็ก **1** 
(2-5 ปี)  

พักเด่ียว  
เพิ่ม 

HNJA1 12-17 กุมภาพันธ์  39,999.- 38,999.- 37,999.- 10,000.- 
**1**หมายเหตุ ราคาเด็ก 2-5 ปี ไม่ใช้ เตียง** 
**2**ราคาทารก ไม่เกิน 2 ปี 5,000 บาท  
**3** ราคาอัพ BUSINESS CLASS เพิ่ม 20,000 บาท ที่นั่งจ านวนจ ากัด  
 
รายละเอียดโปรแกรม 

12 กุมภาพันธ์ 62 วันแรก- สนามบินสุวรรณภูมิ - จังหวัด อะคิตะ ประเทศญ่ีปุ่น  
20.30น.คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D 

สายการบินไทยชาเตอร์ไฟลท์  (บริการเช่าเหม่าล้า) จะยังไม่ระบุเคาร์เตอร์และหมายเลขไฟลท์ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
ให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง  
(ไกด์ทัวร์แนะน้าการเดินทาง)  

23.30น.ออกเดินทางสู่ จังหวัด อะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG....   
  

13 กุมภาพันธ์ 61  วันที่สอง-สนามบินอะคิตะ – เมือง Yurihonjo – โรงงานสาเก – โรงแรม   (-/กลางวัน/เย็น) 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินอะคิตะ AKITA AIRPORT จังหวัด อะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท้าภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... ***ส าคัญ!!! ประเทศ
ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ ***  

    
 
 
 
 
 
 
 
  จังหวัดอะคิตะ เป็นจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น ต้ังอยู่บริเวณภาคโทโฮกุซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น มีเมือง

หลวงช่ืออะคิตะ ต้ังอยู่เกือบเหนือสุดของเกาะฮอนชู เป็นจังหวัดท่ีมีความความสวยงามจากธรรมชาติอันสมบูรณ์ ด้าน



 

 

ตะวันตกหันหน้าไปทางทะเลญี่ปุ่นและอุดมไปด้วยแม่น้้า, พื้นท่ีราบ และมีพื้นท่ีกว้างใหญ่ท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการ
เจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวพื้นท่ีบนแผ่นดินปกจะคลุมไปด้วยหิมะ  

  จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ รถไฟ YuriKogen Railway Chokai Sanroku Line รถไฟนี้ เป็นรถชมวิว และเป็น ท่ี
โดยสารส้าหรับคนในเมือง Yurihonjo โดยในขบวนท่ีเราวิ่งไปนั้นจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที บนรถไฟในตู้พิเศษท่ีเรา
ขึ้นจะมีเจ้าหน้าท่ีมามอบความสนุกสนานเรียกกันว่า Obako เค้าจะใส่ชุดพื้นเมืองและดูแลเราตลอดการเดินทาง พร้อม
ให้ข้อมูลต่างๆ บนรถไฟ ซึ่งในตู้พิเศษเนี่ย ในแต่ละฤดูเค้าจะตกแต่งไม่เหมือนกัน   

 เที่ยง รัปประทานอาหารกลางวัน ในสไตล์คนเมือง Yurihonjo     
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้น เย่ียมชมโรงหมักบ่มสาเก  อาคิตะแหล่งปลูกข้าวอันลือ
เล่ือง “เมืองแห่งสาเก” (Sake Brewery Tour By tenju) สาเก
ของจังหวัดอาคิตะ เป็นสาเกท่ีหมักบ่มโดยใช้น้้า และข้าวที่ปลูกใน
จังหวัด ซึ่งอาคิตะเป็นจังหวัดท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับในเรื่อง
ของแหล่งปลูกข้าวชั้นดี ผนวกกับกรรมวิธีการท้าสาเกของผู้ท่ีมี
ทักษะและประสบการณ์สูง สาเกของจังหวัดอาคิตะ มีรสชาติ
นุ่มนวล ด่ืมง่าย เปรียบเหมือนผิวอันละเอียดอ่อนของหญิงงามแห่ง
อากิตะ 

 น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HOTEL FORESTA CHOKAI หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน  

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้  แช่น้้าแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้า จะท้าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และ

ให้ผิวพรรณสวยงาม (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ช่ัวโมง) 



 

 

 

14 กุมภาพันธ์ 61 วันท่ีสาม นั่งรถตะลุยหิมะ – ชิมสตอเบอร์สด – หมู่บ้านซามุไร – เทศกาลแกว่งไฟ  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสัมผัสปรสบการณ์การนั่งรถลุยหิมะ (ทดลองนั่ง 30 นาที)   
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร  
 เดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอร่ี ด้วยกิจกรรมที่คุณสามารถตะลุยชิมสตอเบอร่ีได้

ไม่จ ากัด รับประทานกันให้อิ่มภายในเวลา 30 นาที! สตอเบอรีที่นี่ปลูกแบบ
อินทรีย์ ไร้สารเคมี ชิมได้เติมที่อย่างสบายใจ! สตอเบอร่ีที่นี่ปลูกท่ามกลาง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้สตอเบอร่ีมีรสชาติอมเปร้ียวอมหวาน 
อร่อยที่สุด!   

 จากนั้นพาชม ย่านชุมชนซามูไรเมืองคาคุโนะดาเตะ มีช่ือเสียงโด่งดังในบานะท่ีเป็นถิ่นฐานของชาวซามูไรและเคยเป็น
ท่ีต้ังของปราสาทคาคุโนะดาเตะ ส่ิงของเก่าแก่มากมายท่ีกระจัดกระจายอยู่ท่ัวเมืองเป็นส่ิงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของซามูไรในสมัยก่อน ในปัจจุบันยังมีบ้านพักอาศัยอยู่ประมาณ 80 หลังคาเรือนท่ียังคงสถาปัตยกรรมซามูไรแบบด้ังเดิม
ท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีบ้านเพียง 6 หลังท่ีเปิดให้ผู้คนได้เข้าไปชมความสวยงามภายในบ้าน  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ไฮไลน์ชว่งค่ าวันนี้ “พิธีกรรมแห่งไฟเก่าแก่อายุ 400 ปี” Hiburi Kamakura and Fire Festival เทศกาลฮิบุริ คามาคุ

ระ เทศกาลอันงดงามเป็นสัญลักษณ์การเริ่มเทศกาลตรุษจีน เทศกาลฮิบุริ คามาคุระเริ่มต้นมาจากพิธีกรรมชาระล้างบาป 
เมื่อชาวบ้านพยายามขับไล่วิญญาณช่ัวร้ายท่ีอาจนาโรคภัยไข้เจ็บมาสู่ครอบครัวของพวกเขา หรือเพื่อปกป้องพืชผลอัน
อุดม ท่ามกลางภูมิประเทศท่ีเต็มไปด้วยหิมะ วิธีการถือปลายสุดตรงข้ามกันและเริ่มแกว่งย่ามร้อนๆ ให้เป็นวงกลมกว้าง
ล้อมรอบตัวของพวกเขา เทศกาลท่ีมีการเผาไหม้สูงนี้ดึงดูดผู้มาเยือนเป็นประจ้าทุกปี 

 
 
 
 
  
 

 น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก KOMAGATAKE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้  แช่น้ าแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยล้า จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต 

และให้ผิวพรรณสวยงาม (แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

15 กุมภาพันธ์ 61 วันท่ีส่ี – ทะเลสาบทาซาวะ – ร้านน้้าผ้ึงภูเขา – นั่งกระเช้า – ชมปีศาจน้้าแข็ง (SNO MONTER)  
             (เช้า/กลางวัน/เย็น)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ(Lake Tazawa) ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอุทยาน
แห่งชาติโทวาดะ-ฮาจิมังไท(Towada-Hachimantai National Park) เป็น
ทะเลสาบที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและยังคงความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่าย เหมาะ
แก่การพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่นอีกด้วย โดยมีความลึกประมาณ 423 เมตรดังนั้นจึงไม่แข็งตัวในช่วงหน้า
หนาว ผิวหน้าของทะเลสาบจะส่องสว่างเป็นสีสรรต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะ ช่วง
ของสีต้ังแต่สีเขียวหยกไปจนถึงสีครามเข้ม 
ยังมีต านานโดยมีเจ้าหญิงนามว่า ทัตสึโกะฮิเมะ ผู้ซ่ึงมาที่นี่เพื่อด่ืมน้ าเพื่อให้

เป็นอมตะสวยและอ่อนเยาว์ บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบจะมี
รูปปั้นทองแดง เยี่ยมชมรูปปั้นต่าง ๆ ของทัตสึโกะฮิเมะ  

 พาท่านเลอืกชื้อ น้ าผึ้งภูเขา ที่มีชื่อเสียงของเมือง มีสินค้า
มากมายที่ใช้น้ าผึ้งเป็นวัตถุดิบ เช่นซอฟต์ครีมแสนอร่อย มีรส

น้ าผึ้งอ่อน ๆ อันเป็นที่นยิม ♪แล้วถ้าคุณโชคดีได้เขย่าลูกเต๋า
ของทางร้านแล้วทอยออกมาได้แต้ม “8”ออกมา! เรามีท็อป
ปิ้งช็อคโกแลตน้ าผึ้งให้ถึง 8 ช้ิน 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร  
 ไฮไลน์ช่วงบ่ายวันนี้ “ขึ้นกระเช้า ชมปีศาจน้ าแข็ง” SNOW MONSTER ปีศาจน้้าแข็งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ เกิดจากเกร็ดน้้าแข็งท่ีเกาะอยู่ตามใบของต้นเฟอร์จนเกิดเป็นรูปร่างท่ีแปลกประหลาด คล้ายกับมนุษย์หิมะ จึง
ได้ช่ือว่า Ice Monster หรือ Snow Monster นั่นเอง 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค่ า รับประทานค่ า ณ ภัตรคาร  
 หลังรับประทานอาหาร น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ROUTE INN GRANTIA AKITA 
 หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
 ค้่าคืนนี้ท่านยังสามารแช่น้้าแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายจากความหนาวเย็นของหิมะ  
 ตลอดช่วงบ่ายท่ีผ่านมา ลักษะของออนเซนแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน ตามลักษณะของแร่แต่ละแห่ง  
 
 
 
 
 
 
 

16 กุมภาพันธ์ 61 วันท่ีห้า – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถบัส)  
                       (เช้า/-/-)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ไกด์แนะน าเดินเล่นรอบเมือง อิสระตามอาหารกลางวันและค่ าตามอัธยาศัย   

- Akita Dog Museum นั่งรถบัสจากสถานี Odate Station ไปลง Odate City Hall ราคา 160 เยน เดินอีก 5 
นาที 

- Iyataka Shrine นมัสการศาลเจ้าเก่าแก่  เดิน 10 นาที จากสถานีอาคิตะ 
- พลาดไม่ได้เดินเที่ยว “ตลาดชุมชนของจังหวัดอาคิตะ” ลองชิมอาหารพื้นบ้าน เลอืกทานอาหารทะเลสด ใน

ตลาด อาทิ ปลาดิบ และ ซูช ิใช้เวลาเดินจากสถานีอาคิตะประมาณ 3 นาที  
   
   
 
 
 

  
 ท่ีพัก ROUTE INN GRANTIA AKITA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
 ค้่าคืนนี้ท่านยังสามารแช่น้้าแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายจากความหนาวเย็นของหิมะ  
 ตลอดช่วงบ่ายท่ีผ่านมา ลักษะของออนเซนแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน ตามลักษณะของแร่แต่ละแห่ง  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

17 กุมภาพันธ์ 61 สนามบินอะคิตะ – ประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ              (เช้า/-/-)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินอะคิตะ  
11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอะคิตะ โดยสายการบิน เท่ียวบินท่ี TG.....  
16.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง 
  

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ ามัน ซ่ึงมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทาง
ธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้า
เป็นส าคัญ..... 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางท่ีระบุในโปรแกรม ช้ันทัศนาจร (ไป–กลับท้ังคณะ)  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 
 โรงแรมท่ีพักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ารถ-รับส่ง น้าเท่ียวตามรายการพร้อมคนขับท่ีช้านาญเส้นทาง 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 หัวหน้าทัวร์ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม         
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก  
 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 
 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ 

ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการ
บิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค้านึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นส้าคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ
ส่ิงของห้ามน้าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็
ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน  ท้ังบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้าพักอยู่ใน
ประเทศไทย 

5. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆท้ังส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของบริษัทฯ ก้ากับเท่านั้น 

6. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 15,000  บาท  

• ส่วนท่ีเหลือช้าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

• แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ้าท้ังหมด 

• แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ้าต๋ัวท่านละ 10,000 บาท  

• แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าด้าเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท 

• แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าด้าเนินการต่างๆ รวม 100 %  

• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท้าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  



 

 

• ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าต๋ัวและอื่นๆท่านละ 10,000 บาท  
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง 
จากการท่ีรัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1กรกฎาคม 2556 ผู้ท่ีจะเข้าประเทศได้นั้น 
จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ท่ียื่นขอวีซ่ากับทาง
สถานทูตฯ)  
ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีน้ามา เช่น ต๋ัวเครื่องบินขา
กลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 

(1) ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  
(2) ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็น
ต้น) (3) ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)  
(4) ก้าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญี่ปุ่น  
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพ้านักระยะส้ัน 
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


