
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11911 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วันที่ 
โปรแกรมการเดินทาง 
13 – 16 เมษายน  2562 

อาหาร 
รถ 

โรงแรม  
ระดับ 3ดาว เช้า กลางวัน เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาฮะ (โอกินาวา่) – โรง
กลัน่สุราอาวาโมริ - อาชิบินา่เอ้าท์เล็ตมอลล์ - โรงแรม    โค้ช 

LOISIR EAST HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

2 
สวนชเินนมิซากิ - โอกินาวา่เวลิด์ – ถ า้เกียวคเุซ็นโด – 
ปราสาทชริูโจ (ด้านนอก) – ช็อปปิง้ถนนโคะคไุซ -โรงแรม 

โรงแรม   โค้ช 
LOISIR EAST HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 
ผามนัซะโมะ – Fruit land   – ชมสะพานข้ามเกาะโคริ-
 พิพิธภณัฑ์สตัวน์ า้ชรุาอมิู - โรงแรม 

โรงแรม   โค้ช 
LOISIR EAST HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

4 
หมูบ้่านเคร่ืองปัน้ดินเผา– มิฮามะสไตล์อเมริกนั- สวนฟคุชุุ
เอ็น -สนามบินนาฮะ – สนามบินสวุรรณภูมิ  

โรงแรม   โค้ช - 

 
 
 
 

05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์สายการบนิ ไทยส
ไมล์ (International counter) บริการเช่าเหมาล า เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก
ในการขึน้เคร่ือง (ไกด์ทวัร์แนะน าการเดินทาง) 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) – โรงกล่ันสุราอาวาโมริ - อาชบิิน่าเอ้าท์เล็ตมอลล์  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
07.30 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาฮะ (โอกินาวา่) ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน Thai Smile เท่ียวบินท่ี WE... 

*โปรแกรมเช่าเหมาล าเลขไฟลท์จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 7  วนัก่อนเดนิทาง *  
14.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาฮะ (โอกินาวา่) ประเทศญ่ีปุ่ น  ส ำคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำ อำหำรสด จ ำพวก 

เน้ือสัตว์ พชื ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมโีทษจับและปรับ  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย) *เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.* หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร รับกระเป๋าและท าภาระกิจสว่นตวัเรียบร้อยแล้ว... น าท่านเดนิทางสู ่ โรงกล่ันสุราอาวาโมริ (Awamori 
factory) โรงกลัน่สรุาย่ีห้อ อาวาโมริ เป็นสรุากลัน่ชนิดแรกของญ่ีปุ่ นเป็นของขึน้ช่ือของโอกินาว่า ใช้ข้าวไทย (พนัธุ์
อินดิกา) เป็นสว่นประกอบหลกั ในศตวรรษท่ี 15 ชาวริวกิวได้รับวิธีการกลัน่เหล้าขาวจากชาวสยามจากการติดตอ่
ค้าขายกบักรุงศรีอยธุยา และน ามาปรับกรรมวิธีให้เข้ากบัภมูิอากาศท่ีอณุหภมูิเฉล่ียตลอดปี 22 องศา สรุาอาวาโมริ
เมื่อใช้เชือ้ราจากโคจิด ามาย่อยหมกัข้าวแล้วน าไปบ่มในไหดินเผาหลายสิบปี ผลลพัธ์ท่ีได้คือสรุารสนุ่มนวลชัน้ดีท่ีตา่ง
จากเหล้าขาวในแบบไทยโดยสิน้เชิง 

 
 
 
  
 
 
 น าท่ าน เดิ นท างสู่  อาชิบิ น่ า  เอ้ า ท์ เล็ ตมอล ล์  (Okinawa Outlet Mall 

Ashibinaa) เป็นเอ้าท์เลต็มอลล์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองนาฮะ รวบรวมร้านไว้กว่า 60 
ร้าน มีขายสินค้าแบรนด์ดงัระดับพรีเมียมท่ีหลายๆคนรู้จัก นอกจากนีย้ังมีร้าน
ขายสินค้าระดับธรรมดาแบบหลากหลาย เช่น รองเท้า เคร่ืองประดับ สินค้า
เก่ียวกับกีฬา เสือ้ผ้าเด็ก และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท าให้ทุกคนสามารถจับจ่ายใช้
สอยได้ตามความต้องการ นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและศนูย์อาหารอีกด้วย  

  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ตวัเมือง นาฮะ ณ โรงแรม LOISIR EAST HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 สวนชเินนมิซากิ ดื่มด ่ากบัวิวธรรมชาติของมหาสมทุรแปซิฟิกท่ีอยู่เบือ้งลา่ง

สวนชิเนนมิซากิเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคนส่วนใหญ่ไมค่่อยรู้จัก แต่แนะน า

วันท่ีสอง   สวนชเินนมิซากิ - โอกินาว่าเวลิด์ – ถ า้เกียวคุเซน็โด – ปราสาทชูริโจ (ด้านนอก) – ชอ็ปป้ิงถนนโคะคุไซ  



 

 

 

วา่ต้องไปให้ได้เลย เพราะนอกจากทะเลท่ีน่ีจะสีสวยมากแล้ว ยังโปร่งใสจนมองทะลลุงไปเห็นปะการังใต้น า้ได้เลย
ทีเดียว และถดัไปไมไ่กลยงัสามารถมองเห็นเกาะคดุากะและเกาะโคมากะได้อีกด้วย ถ้าได้ไปนั่งพกัชมวิวรับลมทะเล
ท่ีน่ีคงจะดีไมน้่อยเลยนะ 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (Okinawa world) น าท่านชมสถานท่ีไฮไลท์ คือ ถ า้เกียวคุเซ็นโด 
(Gyokusendo Cave) เป็นถ า้หินงอกหินย้อยธรรมชาติ ท่ีก าเนิดขึน้เมือ 300,000 ปีก่อน มีความยาวประมาณ 5 
กิโลเมตร เป็นถ า้ท่ียาวเป็นอนัดบัสองของประเทศญ่ีปุ่ น เปิดให้เข้าชมระยะทางเดินยาว 850 เมตร ตลอดทางเดินเต็ม
ไปด้วยหินงอกหินย้อยขนาดเลก็ใหญ่ จัดไฟไลท์อพัสวา่งไสวสวยงามให้สามารถเดินชมได้ ภายในถ า้จะมีอากาศเย็น
ตลอดทัง้ปี เพราะเป็นท่ีท่ีธารน า้ไหลผา่นซอกหินอยู่ตลอดเวลา และท่ีน่ียงัมี “ถ า้คาเฟ่” อีกด้วย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร  
 น าท่านเดินทางสู ่ปราสาทชริูโจ (Shurijo Castle) ไม่รวมค่าเข้าชมตัวอาคารด้านใน เป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสดุในโอ

กินาว่า ได้รับขึน้ทะเบียนเป็น UNESCO World Heritage เมื่อปี 2000 ปราสาทชูริเดิม ได้สร้างขึน้ในช่วงปลายยุค 
1300 ในราชวงศ์ของอาณาจักรริวกิว (The Kingdom of Ryukyu) ปราสาทแห่งนีเ้คยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์
ภายหลงัการรวมเป็นหนึ่งเดียวของราชอาณาจักรริวกิว สถานท่ีแห่งนีไ้ด้เป็นศนูย์กลางของทัง้การเมือง, การทูต การ
ต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยของราชอาณาจักรริวกิว อาคารท่ีมีอยู่ในปัจจุบันสร้างขึน้ในปี 1992 
รวมถึงประตชูเูรมอ่น(Shureimon Gate) และเน่ืองจากตวัปราสาทตัง้อยู่บนเนินเขา จึงท าให้สามารถมองเห็นวิวเหนือ

เ มื อ ง
นาฮะท่ี
งดงาม
อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ปราสาทชูริ ถ า้เกียวคเุซ็นโด 



 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนโคะคุไซ (Kokusai street) เป็นถนนสายหลกัของเมืองนาฮะความยาว 1.6 กิโลเมตร ถนนช็
อปปิง้แห่งนีไ้ด้รับฉายาว่า “1 ไมล์มหัศจรรย์” ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายเสือ้ผ้า 
ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเก่า ร้านของท่ีระลกึ ร้านของฝากมากมาย ให้ท่านได้เลือกซือ้กนัอย่างอิสระ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัรคาร 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ตวัเมือง นาฮะ ณ โรงแรม LOISIR EAST HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู ่ผามันซะโมะ (Cape Manzamo) สามารถรองรับคนท่ีไปเยือนได้ถึง 10,000 คน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ 

มนัซะโมะ รูปร่างของหินลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าออกสู่ทะเลจีนตะวนัออก มีความสูงชันกว่า 20 เมตร เป็น
จดุเดน่ท่ีผู้มาเยือนต้องถ่ายรูปคูเ่ป็นท่ีระลกึ  

 

 

 

 

 

 

 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่Okinawa Fruits Land 1 ในธีมปาร์คในโอกินาวา่ ท่ีมีกิจกรรมสนกุๆท่ีไมค่วรพลาดกัน เป็น
สวนผลไม้กึ่งโซนร้อน มีผลไม้มากกวา่ 30 ชนิด โดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน ช่วงฤดรู้อนซึ่งเป็นฤดู
เก็บเก่ียว จึงเหมาะกับการมาเท่ียวท่ีสวนผลไม้มากท่ีสดุ นอกจากนี ้ยังมีโซนนกและผีเสือ้หลากสีสนัให้ได้ชมอย่าง
ใกล้ชิดด้วย 

 
 
 
 
 
 

ผามนัซะโมะ 

วันท่ีสาม ผามันซะโมะ – Fruit land   – ชมสะพานข้ามเกาะโคริ- พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ชุราอูม ิ

Fruits Land 



 

 

 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร 
  จากนัน้น าท่านข้ามสู่ เกาะโคริ (Kouri Island) เกาะสวยท่ีล้อมรอบด้วยทะเลสีเขียวมรกต มีชายหาดทะเลน า้ตืน้ท่ี

สามารถเดินเลน่ถ่ายรูปได้ตามอธัยาศยั จดุเดน่ระหวา่งการเดินทางไปยงัเกาะโคริ คือ สะพานโคริ เป็นสะพานท่ีเช่ือม
จากแผน่ดินหลกัของโอกินาวา่ มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร โดยเป็นสะพานท่ียาวท่ีสดุในโอกินาวา่ ระหวา่งท่ีขบัรถ
ข้ามสะพานก็สามารถชมวิวทะเลรอบด้านได้ ท าให้กลายเป็นอีกหนึ่งจดุชมวิวท่ีได้รับความนิยม 

  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ชุราอูมิ (Okinawa Churaumi Aquarium)  ตัง้อยู่ภายใน Ocean Expo Park เป็น
พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น จดุเดน่ของท่ีน่ีคือ แท็งก์น า้คโุรชิโอะ (Kuroshio Tank) เป็นหนึ่งในแท็งก์น า้ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก ซึ่งในแท็งก์นีม้ีดาวเด่นอย่างฉลามวาฬ และปลากระเบนราห ูอาศยัอยู่ นอกจากนีย้งัสิ่งมีชีวิต
ใต้น า้อีกมากมายไมว่่าจะเป็นท่ีอาศยัตัง้แต่บริเวณน า้ตืน้ถึงนอกทะเลคโุระชิโอะจนกระทัง่ท้องทะเลลกึ หลากหลาย
สิ่งมีชีวิตใต้น า้เหล่านีล้้วนท าให้ผู้ เข้าเย่ียมชมตื่นตาตื่นใจ ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ชุราอูมิ มีท่ีจัดการแสดง

ปลาโลมาแสนรู้ (Okichan Theater) เวลาแสดงรอบละประมาณ 20 นาที **กรุณาตวจสอบรอบการแสดงก่อน

เข้าชม ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม** 
   

  
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัรคาร 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรม  Nest Hotel หรือ Smile Naha City Resort หรือเทียบเท่า 

  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หมู่บ้านเคร่ืองปัน้ดินเผายาจิมนุโนะซาโตะ  อยู่ทางตอนกลางของจังหวดั

โอกินาวา เป็นท่ีตัง้ของ "ยาจิมนุ โนะ ซาโตะ" 
 ซึ่งมีโรงงานและเตาเผาเคร่ืองปัน้ดินเผากระจายกนัอยู่เป็นจดุๆซึ่งกลา่วกนั

วา่เป็นเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของโอกินะวะ  

วันท่ีส่ี หมู่บ้านเคร่ืองปั้นดินเผา– มิฮามะสไตล์อเมริกัน- สวนฟุคุชุเอน็ -สนามบินนาฮะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

พิพิธภัณฑ์สตัว์น า้ชุราอมูิ เกาะโคริ 



 

 

 

  
 
 หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน (Mihama American Village) ศนูย์รวมแหลง่ความบนัเทิงขนาดใหญ่ สร้างให้

บรรยากาศคล้ายแหลง่ช็อปปิง้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา ตัง้อยู่ตอนกลางของเกาะโอกินาวา่ เป็นแหลง่ช็อป

ปิง้ท่ีมีสิน้ค้าหลากหลายสไตล์ เสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของท่ีระลกึ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทัง้แหลง่ให้

ความบนัเทิง เช่น ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ท่ีเป็นจดุเดน่ของท่ีน่ี โรงภาพยนต์ บาร์ เกมสเ์ซ็นเตอร์ ร้านอาหาร คาราโอ

เกะ เป็นต้น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร  

 
  

  
ชมสวนฟคุชุเุอน็ สวนสไตล์จีนท่ีเมืองนาฮา โอะกินะวะ ก่อสร้างขึน้ในปี 1992 เพ่ือฉลองวาระครบรอบสิบปีของ
ความสมัพนัธ์ในฐานะเมืองพ่ีน้อง ระหวา่งเมืองนาฮาในโอกินะวะและเมืองฟเูจาในประเทศจีน และในเวลาเดยีวกนั
เพ่ือฉลองวาระครบรอบ 70 ปี ของการก่อตัง้เมืองนาฮา อาคารตา่งๆ พร้อมทัง้สวนสร้างในสถาปัตยกรรมฟเูจา และ
วสัดกุารก่อสร้างทัง้หมดได้สง่ตรงมาจากเมืองฟเูจา เพลดิเพลินกบับรรยากาศเมืองจีน เมื่อคณุเดินเข้าไปในสวนฟคุชุุ
เอน็ 

**สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาฮะ** 
21.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาฮะ โดยสายการบิน Thai Smile เท่ียวบินท่ี WE..... 
23.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย... โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
  

ค่าทปิคนขบัรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดนิทาง 
 
 หมายเหต ุ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคง
จะรักษามาตรฐานการบริการและค านงึถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคัญ..... 

หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกนั 



 

 

 

 
 
 
 
  

รหัส ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่-เด็ก 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

เด็กทารก 
(อายุไม่เกิน2ปี) 

HNJW1 13 – 1 6 เมษายน 2562  38,900.- 6,500.- 8,000.- 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เส้นทางที่ระบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมที่พกัตามระบ ุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ  
 ค่ารถ-รับส่ง น าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัที่ช านาญเส้นทาง 
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าประกนัอบุัติเหตใุนการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 หวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม         
 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
 ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้ทางบริษัทฯ หรือ

จดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 



 

 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สญูหายสญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทัวร์และเหตสุดุวิสยับางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่
เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 
เหตกุารณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ และ บริษัทฯ จะ 

5. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสีย หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงิ น
ให้ท่านได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  ทัง้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

6. มคัคเุทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของ
บริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

7. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยทัง้หมด  

 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 15,000  บาท  
 สว่นที่เหลอืช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งลว่งหน้า 31 – 44 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 15,000 บาท  

 แจ้งลว่งหน้า 16 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท 

 แจ้งลว่งหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 %  

 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลือ่นการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  

 ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋และอื่นๆท่านละ 20,000 บาท  
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง 
จากการที่รัฐบาลญ่ีปุ่ น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นัน้ จะต้ องผ่านการ
พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจงึจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกบัผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากบัทางสถานทตูฯ)  
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถงึวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่น ามา เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออื่นๆ สา
หรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 

(1) ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  



 

 

 

(2) สิง่ที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พานักในประเทศ ญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) (3) ชื่อ ที่อยู่ 
และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)  
(4) ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ น  
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)  
1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอือยู่อย่างน้อย 6  เดือน 
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคณุสมบติัการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวติัการถกูส่งตัวกลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบติัที่จะถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


