
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 
โปรแกรมการเดินทาง 

29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 
อาหาร 

รถ 
โรงแรม  

ระดับ 3ดาว เช้า กลางวนั เยน็ 

1 
สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินนาฮะ (โอกินาวา่) – 
หมูบ้่านมิฮามะสไตล์อเมริกนั – โรงแรม 

   โค้ช 
Sun Coast หรือ 

Miyuki Hamabaru 
Resort  หรือเทียบเทา่ 

2 
ผามนัซะโมะ – ร้านโอกาชิ โกเตน็ -  พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ชรุา
อมูิ - เกาะโคริ – โรงแรม 

โรงแรม   โค้ช 
Nest Hotel หรือ Smile 
Naha City Resort หรือ

เทียบเทา่ 

3 
ปราสาทชริูโจ – โอกินาวา่เวิลด์ – ถ า้เกียวคเุซน็โด – โรง
กลัน่สรุาอาวาโมริ – ถนนโคะคไุซ -โรงแรม 

โรงแรม   โค้ช 
Nest Hotel หรือ Smile 
Naha City Resort หรือ

เทียบเทา่ 

4 อิสระท่องเท่ียว หรือ ช้อปปิง้ เตม็วนั (ไมม่ีรถให้บริการ) โรงแรม    

Nest Hotel หรือ Smile 
Naha City Resort หรือ

เทียบเทา่ 

5 
ศาลเจ้านามิโนะอเุอะ – ตลาดปลา – อาชิบิน่าเอ้าท์เลต็
มอลล์ - สนามบินนาฮะ - สนามบินสวุรรณภมู ิ

โรงแรม   โค้ช - 



 

 

 

 

 
 

05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยส
ไมล์ (International counter) บริการเช่าเหมาล า เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก
ในการขึน้เคร่ือง (หวัหน้าทวัร์แนะน าการเดนิทาง) 

 
07.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินนาฮะ (โอกินาวา่) ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Thai Smile เท่ียวบนิท่ี WE8196 
 ส ำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น ำ อำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว์ พชื ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษจับและปรับ 

14.00 น. เดนิทางถึงสนามบนินาฮะ (โอกินาวา่) ประเทศญ่ีปุ่ น *เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.* 
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว... น าท่านเดินทางสู่ 
หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน (Mihama American Village) ศนูย์รวมแหล่งความบนัเทิงขนาดใหญ่ สร้างให้
บรรยากาศคล้ายแหล่งช็อปปิง้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา ตัง้อยู่ตอนกลางของเกาะโอกินาว่า เป็นแหล่งช็อป
ปิง้ท่ีมีสิน้ค้าหลากหลายสไตล์ เสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของท่ีระลึก ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทัง้แหล่งให้
ความบนัเทิง เช่น ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ท่ีเป็นจุดเด่นของท่ีน่ี โรงภาพยนต์ บาร์ เกมส์เซ็นเตอร์ ร้านอาหาร คาราโอ
เกะ เป็นต้น 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตรคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Sun Coast หรือ Miyuki Hamabaru Resort หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) – หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน – โรงแรม 

หมูบ้่านมฮิามะสไตล์อเมริกนั 



 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าทา่นเดนิทางสู ่ผามันซะโมะ (Cape Manzamo) สามารถรองรับคนท่ีไปเยือนได้ถึง 10,000 คน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ  

มนัซะโมะ รูปร่างของหินลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าออกสู่ทะเลจีนตะวันออก มีความสูงชันกว่า 20 เมตร เป็น
จดุเดน่ท่ีผู้มาเยือนต้องถ่ายรูปคูเ่ป็นท่ีระลึก  

 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ร้านโอกาชิ โกเต็น (Okashigoten) ร้านขายขนมท่ีมีช่ือเสียงมากในโอกินาว่า มีความ
เก่าแก่เป็นเจ้าแรกท่ีขายทาร์ตมนัมว่ง ท่ีเป็นของฝากขึน้ช่ือถ้าหากได้มาเยือน สามารถชมโรงงานผลิตทาร์ตมนัม่วงได้
ด้วยนอกจากนีภ้ายในร้านขายขนมท่ีท าจากวตัถดุบิจากธรรมชาตท่ีิใช้ภายในท้องถ่ิน ไมว่า่จะเป็นมนัมว่ง สบัปะรด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร 
  หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ชุราอูมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) ตัง้อยู่

ภายใน Ocean Expo Park เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น จุดเด่นของท่ีน่ีคือ แท็งก์น า้คุโรชิโอะ 
(Kuroshio Tank) เป็นหนึ่งในแท็งก์น า้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึ่งในแท็งก์นีมี้ดาวเด่นอย่างฉลามวาฬ และปลา
กระเบนราหู อาศยัอยู่ นอกจากนีย้งัสิ่งมีชีวิตใต้น า้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นท่ีอาศยัตัง้แต่บริเวณน า้ตืน้ถึงนอกทะเลคุ
โระชิโอะจนกระทั่งท้องทะเลลึก หลากหลายสิ่งมีชีวิตใต้น า้เหล่านีล้้วนท าให้ผู้ เข้าเย่ียมชม ต่ืนตาต่ืนใจ ใกล้ๆกับ

พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ชรุาอมูิ มีท่ีจดัการแสดงปลาโลมาแสนรู้ (Okichan Theater) เวลาแสดงรอบละประมาณ 20 นาที 
**กรุณาตวจสอบรอบการแสดงก่อนเข้าชม ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ** 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะโคริ (Kouri Island) เกาะสวยท่ีล้อมรอบด้วยทะเลสีเขียวมรกต มีชายหาดทะเลน า้ตืน้ท่ี
สามารถเดนิเลน่ถ่ายรูปได้ตามอธัยาศยั จดุเดน่ระหว่างการเดินทางไปยงัเกาะโคริ คือ สะพานโคริ เป็นสะพานท่ีเช่ือม
จากแผ่นดินหลกัของโอกินาว่า มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร โดยเป็นสะพานท่ียาวท่ีสดุในโอกินาว่า ระหว่างท่ีขบัรถ
ข้ามสะพานก็สามารถชมวิวทะเลรอบด้านได้ ท าให้กลายเป็นอีกหนึง่จดุชมวิวท่ีได้รับความนิยม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตรคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม  Nest Hotel หรือ Smile Naha City Resort หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง ผามันซะโมะ – ร้านโอกาชิ โกเตน็ -  พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ชุราอูมิ - เกาะโคริ – โรงแรม 

ผามนัซะโมะ 



 

 

 

 

  
 
  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทชูริโจ (Shurijo Castle) เป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในโอกินาว่า ได้รับขึน้ทะเบียนเป็น 

UNESCO World Heritage เม่ือปี 2000 ปราสาทชริูเดิม ได้สร้างขึน้ในช่วงปลายยคุ 1300 ในราชวงศ์ของอาณาจกัร
ริวกิว (The Kingdom of Ryukyu) ปราสาทแห่งนีเ้คยเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ภายหลงัการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ
ราชอาณาจกัรริวกิว สถานท่ีแห่งนีไ้ด้เป็นศนูย์กลางของทัง้การเมือง, การทตู การตา่งประเทศ และศิลปวฒันธรรมใน
ยคุสมยัของราชอาณาจกัรริวกิว อาคารท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัสร้างขึน้ในปี 1992 รวมถึงประตชูเูรม่อน(Shureimon Gate) 
และเน่ืองจากตวัปราสาทตัง้อยูบ่นเนินเขา จงึท าให้สามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮะท่ีงดงามอีกด้วย  

 หลงัจากนัน้น 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
ไปด้วยหินงอกหินย้อยขนาดเล็กใหญ่ จดัไฟไลท์อพัสว่างไสวสวยงามให้สามารถเดินชมได้ ภายในถ า้จะมีอากาศเย็น
ตลอดทัง้ปี เพราะเป็นท่ีท่ีธารน า้ไหลผา่นซอกหินอยูต่ลอดเวลา และท่ีน่ียงัมี “ถ า้คาเฟ่” อีกด้วย  

  
 
 
 

วันท่ีสาม ปราสาทชูริโจ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ า้เกียวคุเซ็นโด – โรงกล่ันเหล้าอาวาโมริ – ถนนโคะคุไซ -โรงแรม 

พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ชรุาอมูิ เกาะโคริ 

ปราสาทชริู ถ า้เกียวคเุซ็นโด 



 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร  
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โรงกล่ันสุราอาวาโมริ (Awamori factory) โรงกลัน่สุราย่ีห้อ อาวาโมริ เป็นสรุากลัน่ชนิด

แรกของญ่ีปุ่ นเป็นของขึน้ช่ือของโอกินาว่า ใช้ข้าวไทย (พนัธุ์อินดิกา) เป็นส่วนประกอบหลกั ในศตวรรษท่ี 15 ชาวริว
กิวได้รับวิธีการกลัน่เหล้าขาวจากชาวสยามจากการติดตอ่ค้าขายกบักรุงศรีอยธุยา และน ามาปรับกรรมวิธีให้เข้ากับ
ภมูิอากาศท่ีอณุหภมูิเฉล่ียตลอดปี 22 องศา สรุาอาวาโมริเม่ือใช้เชือ้ราจากโคจิด ามาย่อยหมกัข้าวแล้วน าไปบม่ในไห
ดนิเผาหลายสิบปี ผลลพัธ์ท่ีได้คือสรุารสนุม่นวลชัน้ดีท่ีตา่งจากเหล้าขาวในแบบไทยโดยสิน้เชิง 

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

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตรคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Nest Hotel หรือ Smile Naha City Resort หรือเทียบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 **อิสระท่องเที่ยวเตม็วัน**ไม่มีรถบัสบริกำรในวันน้ี ค่ำเดนิทำงไม่รวมในค่ำทัวร์ มีไกด์แนะน ำกำรเดนิทำง ** 

ให้ท่านช้อปปิง้ หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในโอกินาว่า หรือทดลองนัง่ ยูอิ เรล (YUI RAIL) รถไฟโมโนเร
ลแห่งแรกในโอกินาว่าท่ีเร่ิมจากสถานท่ีสนามบินนาฮะ ถึงสถานีชูริ ระหว่างทางท่านสามารถชมวิวอันสวยงามของ
เมืองนาฮะได้อีกด้วย 

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Nest Hotel หรือ Smile Naha City Resort หรือเทียบเท่า 
  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ (Naminoue Shrine) ตัง้อยู่บนหน้าผาสูงของชายหาดนามิโนะอเุอะ และ
เป็นศาลเจ้าท่ีตัง้อยู่ในระดับสูงสุดอีกด้วย ศาลเจ้านามิโนะอุเอะเป็นหนึ่งในศาลเจ้าท่ีอยู่มาตัง้แต่สมัยท่ียังเป็น
ราชอาณาจกัรริวกิว ในปัจจบุนัก็ยงัคงเป็นศาลเจ้าชินโตหลกัของโอกินาว่า ท่ีได้รับการจดัการดแูลเป็นพิเศษ และเป็น
ศาลเจ้าท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในจงัหวดัโอกินาวา่  
 จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดปลาโทมาริยุมาจิ (Tomariiyumachi Fish Market) ตัง้อยู่ในท่าเรือประมงของเมืองนาฮะ เป็น
ตลาดปลาท่ีมีแหล่งขายปลาทนู่าชัน้เย่ียมจากสหกรณ์การประมงโอกินาว่า รวมถึงสาหร่ายโมซุคแุบบขายส่ง ซึ่งถ้ามา
ได้จงัหวะพอดียงัสามารถชมการขนย้ายปลาได้ผา่นกระจกใส ในแตล่ะวนัมีปลาเข้ามาท่ีน่ีโดยเฉล่ีย 20 ตนั และอาจสงู
ถึง 50 ตนัในวนัท่ีจบัได้มาก โดย 70% ของทัง้หมดเป็นปลาทนู่า ท่ีตลาดปลานีมี้ร้านขายปลาสดอยู่หลากหลายร้าน 
เมนแูนะน าคือทนูา่ซาชิมิ และข้าวหน้าปลาทนูา่ ซึง่ชนิดของปลาทนูา่จะแตกตา่งกนัออกไปตามฤดกูาล 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร  

วันท่ีส่ี  อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปป้ิง ในโอกินาว่าเตม็วัน (ไม่มีรถบัสให้บริการ) 

วันท่ีห้า  ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ตลาดปลา – อาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ - สนามบนินาฮะ - สนามบนิสุวรรณภูมิ 



 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ อาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ (Okinawa Outlet Mall Ashibinaa) เป็นเอ้าท์เล็ตมอลล์ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
เมืองนาฮะ รวบรวมร้านไว้กว่า 60 ร้าน มีขายสินค้าแบรนด์ดงัระดบัพรีเมียมท่ีหลายๆคนรู้จกั นอกจากนีย้งัมีร้านขาย
สินค้าระดบัธรรมดาแบบหลากหลาย เชน่ รองเท้า เคร่ืองประดบั สินค้าเก่ียวกบักีฬา เสือ้ผ้าเด็ก และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท าให้ทกุคนสามารถจบัจา่ยใช้สอยได้ตามความต้องการ นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและศนูย์อาหารอีกด้วย  

**สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาฮะ** 
19.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินาฮะ โดยสายการบนิ Thai Smile เท่ียวบนิท่ี WE8199 
22.35 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย... โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
  

ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดนิทาง 
 
 
 
  
 
 

รหัส ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็ก(อายุไม่เกิน5ปี)  
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
เด็กทารก 

(อายุไม่เกิน2ปี) 

HNJW1 29 ธนัาวาคม 2561  - 2 มกราคม 2562  37,900.- 28,900.- 10,900.- 7,000.- 

 
อตัราคา่บริการนีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เส้นทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมที่พกัตามระบ ุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่รถ-รับสง่ น าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัท่ีช านาญเส้นทาง 
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000.- (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 หวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราคา่บริการนีไ้ม่รวม         
 คา่ทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศก์ทา่นละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั  
 คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซน็ต์ / ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซน็ต์ 

 

หมายเหต ุ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 
และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มนั ซึง่มีการผนัผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภยัทางธรรมชาติแต่ยงัคง
จะรักษามาตรฐานการบริการและค านงึถึงความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั..... 



 

 

 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีที่ไมส่ามารถท ากรุ๊ปได้อยา่งน้อย 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ทางบริษัทฯ หรือ

จดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั จนไมอ่าจแก้ไขได้และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สญูหายสญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

3. เนือ่งจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิในทุกกรณี  

4. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นท่ี
เรียบร้อย  แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 
เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านงึถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคญั และ บริษัทฯ จะ 

5. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงิน
ให้ท่านได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  ทัง้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่พ าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

6. มคัคเุทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

7. เมื่อทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด  

 
เงื่อนไขการส ารองที่ น่ัง 

 กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 15,000  บาท  
 สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 



 

 

 

 

กรณี ยกเลกิการเดินทาง 

 แจ้งลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งลว่งหน้า 31 – 44 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่มดัจ าตัว๋ทา่นละ 15,000 บาท  

 แจ้งลว่งหน้า 16 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวมทา่นละ 20,000 บาท 

 แจ้งลว่งหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100 %  

 ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดินทาง ,ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลือ่นการเดินทางของ
ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ  

 คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋และอื่นๆทา่นละ 20,000 บาท  
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดนิทาง 
จากการที่รัฐบาลญ่ีปุ่ น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นัน้ จะต้ องผ่านการ
พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกบัผู้ที่ยื่นขอวีซา่กบัทางสถานทตูฯ)  
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่น ามา เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออื่นๆ สา
หรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 

(1) ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
(2) สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พานกัในประเทศ ญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) (3) ช่ือ ที่อยู ่
และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)  
(4) ก าหนดการเดินทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
คณุสมบตัิการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวซีา่) 
1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยูอ่ยา่งน้อย 6  เดือน 
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย แลเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิที่จะถกู
ปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


