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JAPAN
SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT
เดินทางเดือนเมษายน-พฤษภาคม เริ่มต้น 38,888 บาท
โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์ ทัวร์
- ชมความสวยงามของกาแพงหิมะอันสูงตระหง่าน
- เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
- สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า
- ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านซาคาเอะ
- ลิ้มรสเมนูปิ้งย่างพร้อมน้าจิ้มรสเด็ด
- ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
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วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาโงยํา

2

สนามบินนาโงยํา-เมืองทาคายามํา-ที่วําการอําเภอเกําทาคายามํา
[ด๎านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมูํบ๎านชิราคาวาโกะ
เมืองมัสซึโมโต๎

3

เส๎นทางสายอัลไพน์ทาเทยามํา-เัื่อนคุโรเบะ-กําแพงหิมะ-เมืองกิฟุ

4

เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ๎าฟูชิมิอินาริ-นาโงยํา-ช๎อปปิ้งซาคาเอะ

5

สนามบินนาโงยํา-กรุงเทพฯ

เช้า

เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
MATSUMOTO HOTEL











GIFU HOTEL [♨]







NAGOYA HOTEL

หรือเทียบเทํา

หรือเทียบเทํา
หรือเทียบเทํา

รายละเอียดการเดินทาง
Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
โดยมีเจ๎าหน๎าที่ บริษัทให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋าเดินทาง

00.25 น.

ออกเดินทางสูํ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738

Day 2
สนามบินนาโงย่า – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า – ถนนซันมาจิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองมัตสึโมโต้
08.00 น.

เดิ นทางถึง สนามบบิน นาโงย่า ประเทศญี่ ปุ่น นํ าทํ านผํา นัั้ นตอนการตรวจคนเั๎า เมื องและรั บกระเป๋ าสั มภาระ
เรียบร๎อยแล๎ว ไกด์จะนําทํานไปัึ้นรถบัสที่เตรียมไว๎ ...
นําทํานสูํ เมืองทาคายาม่า นําทํานชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า [ด้านนอก]
ซึ่งเป็นจวนผู๎วํา แหํงเมือ งทาคายามํ า เป็นที่ทํา งานและที่อยูํอาศัยัองผู๎ วําราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวํา 176 ปี
ภายใต๎การปกครองัองโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ
ซึ่งเป็นหมูํบ๎านเกําแกํสมัยเอโดะกวํา 300 ปีกํอน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได๎เป็ นอยํางดี อิสระให๎ทุกทํานได๎เดิน
เที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกําซึ่งเต็มไปด๎วยบ๎านเรือนโบราณ และร๎านค๎าหลากหลาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําทํานเดินทางสูํ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ๎านสไตล์ญี่ปุ่นันานแท๎ดั้งเดิม และยังได๎รับเลือก
จากองค์การยูเนสโกให๎เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร๎างัองบ๎านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชํวง
ฤดูหนาวได๎ดี และรูปรํางัองหลังคาเหมือนกับสองมือพนมัองพระเจ๎า จึงเรียกหมูํบ๎านสไตล์นี้วํา “กัสโช” และมีผู๎คน
จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตํละปี ไมํต่ํากวํา 680,000 คน เลยทีเ ดียว จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ
เมืองมัตสึโมโต้ ...
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร [เมนูปิ้งย่างพร้อมน้าจิ้มรสเด็ด]
เดินทางเข้าสู่ที่พัก MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3
เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – กาแพงหิมะ – เมืองกิฟุ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานสัมผัสใกล๎ชิดกับความมหัศจรรย์ัองธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็น
สํวนหนึ่งัองแจแปนแอลป์ นําทํานชม เขือ
่ นคุโรเบะ ซึ่งเป็นเัื่อนยักษ์กั้นน้ําที่ใหญํมหึมาที่สุดัองประเทศญี่ปน
ุ่ จะมี
สายรุ๎งพาดผํานตลอดปี ที่โอบล๎อมด๎วยภูเัานับร๎อยลูกและชมทัศนียภาพัองวงล๎อมเัาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร
และมีความกว๎างถึง 492 เมตร ซึ่งใช๎เวลาตั้งแตํเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเัื่อนใช๎เวลาในการสร๎าง
4 ปี โดยจะใช๎เวลาเดินเท๎าเพื่อั๎ามเัื่อน 800 เมตร เดินทางบนเส๎นทางที่สองั๎างทางเป็นกาแพงหิมะสูงชัน
(SNOW WALL) สูงกวําสิบเมตร ยามเปิดเส๎นทาง นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตืน
่ ใจ จากนั้นนําทํานนั่งเคเบิล
้ คาร์
ลอดภูเัาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยังสถานีคุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แหํงเดียว
ในญี่ปน
ุ่ ที่ลอดภูเัาตัง้ แตํตน
๎ จนสุดเส๎นทาง ทั้งนีเ้ พื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นนาท่าน
โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไมํมีเสากลางตลอดชํวง 1,710 เมตร สูํ สถานีไดคันโบะ นําทํานเดินทางผํานอุโมงค์ที่ลอด
ใต๎ภูเัาทาเทยามําที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ทอ
ี่ ยูํสูงที่สุดในญีป
่ ุ่น สู่สถานีมูโรโดะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําทํานชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเัาไฟฟูจิ และยั งเป็นหนึ่งใน
สามภูเัาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแตํสมัยโบราณ ให๎ทํานได๎เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามนําประทับใจจาก
ยอดเัาทาเทยามํา ซึ่งในวันที่ท๎องฟ้าโปรํง สามารถมองเห็นได๎ไกลถึงภูเัาไฟฟูจิ จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ สถานี
บีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหวํางทางให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ัองเทือกเัาแอลป์ญี่ปุ่น ให๎ทํานได๎เก็บ
เกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย นําทํานโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเัาสูํ สถานีทาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3
ก.ม. จากนั้นนําทํานเดินทางสูํกิฟุ

เย็น

นําทํานเดินทางเั๎าสูํที่พัก GIFU HOTEL หรือเทียบเทํา

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
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Day 4
เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโงย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้าใส มีอายุเกําแกํยิ่งกวําเมืองเกียวโต คือยาวนานกวํา 1,200 ปี จุดเดํนอันเป็น
เอกลักษณ์ัองวัดคือ ห๎องโถงใหญํ สร๎างยื่นออกจากหน๎าผา มีเสาไม๎ันาดใหญํ 139 ต๎น ค้ํายัน และสิ่งที่นําอัศจรรย์
คือ สร๎างโดยไมํได๎ใช๎ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได๎ัน
ึ้ ทะเบียนให๎เป็นมรดกโลก และเชิญทุกทํานได๎ดื่มน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดัึน
้ จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเัาอีกด๎วย จากนัน
้ ให๎ทํานอิสระช๎อปปิ้ง ณ ถนนกาน้าชา
ซึ่งตั้งอยูํระหวํางทางเั๎าวัดคิโยมิสึ ร๎านค๎าตํางๆ ได๎ตกแตํงเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค๎าพื้นเมืองนานาชนิด เชํน
รองเท๎าโซริ(รองเท๎าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุก
๏ ตานางระบําญี่ปุ่น, ัมมชูครีมสอดไส๎นานาชนิด, ร๎าน 1,000 เยน,
ชาเัียวเกียวโต ที่ัึ้นชื่ออีกแหํงหนึ่งัองญี่ปน
ุ่ , ัองที่ระลึกแบบญี่ปน
ุ่ ดัง้ เดิม เป็นต๎น นําทํานเดินทางสูํ ศาลเจ้าฟูชิมิอิ
นาริ หรือ ศาลเจ๎าพํอจิ้งจอกัาว สร๎างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนััจิง้ จอกทีเ่ ชื่อกันวําเป็นทูตสํงสาสน์ัอง
เทพเจ๎าแหํงการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ๎ามีเสาโทริอจ
ิ ํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริ อิที่มค
ี วามยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ ช๎อปปิ้ง ย่านการค้าซาคาเอะ แหลํงช๎อปปิ้งี่ มีร๎านรวงประมาณ 1100 ร๎าน โดยยํานนี้จะมี
ห๎างดังเชํน PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ร๎าน 100 เยน พร๎อมทั้งร๎านัาย
เสื้อผ๎า รองเท๎า พร๎อมทั้งยังมีร๎านอาหารหลากหลายชนิดให๎ได๎ เลือกซื้อเลือกทานอีกด๎วย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําทํานเดินทางเั๎าสูํที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทํา
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Day 5

สนามบินนาโงย่า – กรุงเทพฯ
06.00 น.

ทาการเช็คเอาท์ และ พบกันทีล
่ ็อบบี้โรงแรม .. จากนั้น ัึ้นรถบัส เพื่อเดินทางไป สนามบินนาโงยํา

07.00 น.

ถึง สนามบินนาโงย่า ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

09.55 น.

ออกเดินทางสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727

13.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**********************************

SNOW WHITE SNOW WALL 5D3N BY JL
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้อง

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มีเตียงพัก

ละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

[อายุ 8-12 ปี]

[อายุ 2-7 ปี]

พักเดี่ยวเพิ่ม

21-25 เมษายน 2561

39,999

39,999

38,999

7,900

09-13 พฤษภาคม 2561

39,999

39,999

38,999

7,900

16-20 พฤษภาคม 2561

39,999

39,999

38,999

7,900

24-28 พฤษภาคม 2561

38,888

38,888

37,888

7,900

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 9,900 บาท / ท่าน***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเ ทศก์

ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินสุวรรณภูม)ิ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ๎าผู๎โดยสารไมํครบจํานวนดังกลําว
ทางบริษัทฯ ัอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ัองบริษัทฯเพื่อเช็ควํากรุ๏ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกํอนทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทํานละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 15-20 วันกํอนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45-15 วัน ัอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 14-7 วันเดินทาง ัอเก็บคําใช๎จําย 100% ัองราคาคําทัวร์ทั้งหมด

(TB)ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5D3N (XJ)
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4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสาย การ
บินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่วา
่ ยกเลิกด้วย
กรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น ไมํสนับสนุนให๎ลูกค๎าเดินทางเั๎าประเทศญี่ปน
ุ่ โดยผิดกหหมายและ
ในัั้นตอนการผํานการตรวจคนเั๎าเมือง ทั้งไทยและญีป
่ ุ่น ัึ้นอยูํกับการพิจารณาัองเจ๎าหน๎าที่เทํานั้น
ลูกค๎าทุกทํานต๎องผํานการตรวจคนเั๎าเมืองด๎วยตัวัองทํานเอง ทางมัคคุเทศก์ไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือใดๆได๎ทงั้ สิ้น**
4.5 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง
พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืน ไมํวํ ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์ั๎างต๎น
- กรณีทํานมีความประสงค์จะต๎องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช๎คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต๎อง
ดําเนินกํอนเดินทาง 7 วันลํวงหน๎า และถ๎าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต๎องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เทํานั้น
2. คําที่พักห๎องละ 2-3 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทํา
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. คําอาหาร คําเั๎าชม และ คํายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ั๎างต๎น
4. เจ๎าหน๎าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
5. คําน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไมํ
เกิน 23 กิโล] คําประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไััองแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คําประกันอุบัตเิ หตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท
คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไััองกรมธรรม์ [ไมํครอบคลุมประกันสุัภาพ]
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุัภาพสามารถสอบถามั๎อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎ **
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตํางด๎าวตํางๆ(ทางรัฐบาลญีป
่ ุ่นประกาศยกเลิกวีซําให๎กับคนไทย ผู๎ทป
ี่ ระสงค์จะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญีป
่ ุ่นไมํเกิน15 **ถ๎ากรณีทางรัฐบาลญี่ปน
ุ่ ประกาศให๎กลับมาใช๎วีซํา ผู๎เดินทางจะต๎องเสียคําใช๎จํายเพิ่มในการัอวีซําตามที่
สถานทูตกําหนด)
2. คําใช๎จํายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชํน คําอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
4. คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
5. คําทิปสําหรับคนัับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน๎าทัวร์ ทํานละ 4,000 เยน ตํอทําน/ทริป (เก็บทิปกํอนการเดินทาง ณ สนามบิน)
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6. ภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จําย 3%

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเั๎าประเทศญี่ปน
ุ่ ให๎กบ
ั คนไทย ผู๎ทป
ี่ ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ ปน
ุ่ ไมํเกิน 15 วัน ไมํวําจะด๎วย
วัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในัั้นตอนการตรวจคนเั๎าเมือง เพื่อเป็นการยืนยั น
วํามีคุณสมบัติในการเั๎า ประเทศญีป
่ ุ่น
**เอกสารที่อาจจะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เั๎าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให๎กับลูก
ทัวร์ แตํทั้งนี้ัึ้นอยูํกับการพิจารณาัองกองตรวจคนเั๎าเมืองัองญี่ปน
ุ่ **
1. ตั๋วเครื่องบินัาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดัึ้นระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปน
ุ่ (เชํน เงินสด บัตรเครดิต เป็นต๎น)
3. ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลัโทรศัพท์ที่ติดตํอได๎ระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เชํน คน รู๎จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญีป
่ ุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ ไม่ตากว่
่
า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปน
ุ่ จะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ััดตํอกหหมาย และเั๎าัํายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในัั้นตอนการัอเั๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4. เป็นผู๎ที่ไมํมป
ี ระวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได๎อยูํในระยะเวลาัองการถูกปฏิเสธไมํให๎เั๎าประเทศ และไมํเั๎าัําย
คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมํให๎เั๎าประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ัอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 20 ทําน
2. ัอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับัึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ัอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน , การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ่งัองผิดกหหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบัองบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งัองสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทัองทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทัองนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไัั๎อตกลงตํางๆ
ทั้งหมด
7. สําหรับผู๎เดินทางที่อายุไมํถงึ 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎บต
ุ รเดินทางไปตํางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด๎วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข
้ ึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

(TB)ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5D3N (XJ)

https://goo.gl/wTdUSf
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