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พักโรงแรมย่านถนนโคดุไซ (ย่านช้อปปิ้ง) 2 คนื  

หน้าผามันซาโมะ หน้าผางวงช้าง ธรรมชาติที่สวยงามกับน ้าทะเลสีฟ้าใส 

ชมฉลามวาฬยักษ์ที่ Churaumi Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น 

ปราสาทชูริ พระราชวังเก่าแก่ของอาณาจักรริวกิวที่เคยรุ่งเรือง 

ชมโรงงานเครื่องแก้ว Ryukyu Village ดูวิธีการเป่าแก้วแบบดั งเดิมของชาวริวกิว 

ฐานทัพใต้ดินกองทัพเรือ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ทางสงครามที่ทหารชาวญ่ีปุ่นต้องจบชีวิตใน

อุโมงค์แห่งนี กว่า 100,000 ราย ช้อปปิ้งสินค้าพื นเมืองและของฝากที่ ถนนโคคุไซ   

American Village แหล่งช้อปป้ิงทีมีสินคา้นานาชนิด หลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลอืกสรร   

ญี่ปุ่น โอกินาว่า 4 วัน 2 คืน 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
23:00 น. คณะพร๎อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ S ของสายการบิน China 

Airlines (CI) พบเจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกด๎านสัมภาระและบัตรขึ้นเคร่ือง 
วันที่ 2 ไทเป – สนามบินนาฮา – ปราสาทชูริ – โรงงานเครื่องแก้วริวกิว – ฐานทัพใต้ดินกองทพัเรือ – เมนูพิเศษ เทปันยาก ิ
02.15 น. ออกเดินทางสํู กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยเที่ยวบินที่ CI838 
06.55 น. เดินทางถึง กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน (แวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
08:15 น. ออกเดินทางสํู เมืองนาฮา โดยเที่ยวบินที่ CI120 
10:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาฮา เมืองนาฮา ประเทศญี่ปุ่น หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและรับสัมภาระเรียบร๎อย

แล๎ว นําทํานเดินทางสํูภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารเย็น ผํานชมวทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและสัมผัสกับ
วัฒนธรรมความเป็นอยํูของชาวโอกินาวํา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แตํถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข๎า
ด๎วยกัน ปัจจุบันเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองพักตากอากาศ และยังเป็นต๎นกําเนิดศิลปะการตํอสูอ๎ยํางคาราเต๎อีกด๎วย 
หาดทรายขาวสวย น้ําทะเลสีครามใสสะอาด ปะการังที่ยังคงสมบูรณ์ ทําให๎จังหวัดโอกินาวําเป็นแหลํงทํองเที่ยว
สําคัญอีกที่หนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นนําทํานเดินทางสํู ปราสาทชูริ ในอดีตเคยเป็นพระราชวังเกําแกํของอาณาจักรริวกิว
ที่เคยรํุงโรจน์ และได๎ถูกทําลายหลายครั้งจากผลของสงครามโอกินาวํา และได๎รับการบูรณะขึ้นใหมํในปี 1922 มี
ลักษณะโครงสร๎างมุงหลังคาด๎วยกระเบื้องสีแดง เป็นลักษณะเดํนของศิลปะริวกิวโดยแท๎ ภายในมีบัลลังก์ของผ๎ู
ครองนครและมงกฎุทอง ซึ่งหาชมได๎ยากอีกด๎วย บริเวณรอบของปราสาทแหํงนี้มีสิ่งของล้ําคําที่ได๎รับการบันทึกให๎
เป็นสมบัติประจําชาติ เชํน ประตูอิจิมง และประตูคังไคมง และยังได๎รับการขึ้นทะเบียนให๎เป็นมรดกโลกอีกด๎วย 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) (บรกิารท่านด้วย Set Menu สไตล์โอกินาว่า) 
 นําทํานชม โรงงานแกว้ ซึ่งตั้งอยํูบริเวณแหลมทางตอนใต๎ของเกาะโอกนิาวํา โรงงานแหํงนี้เป็นโรงงานผลิตเครื่อง

แก๎วที่ใหญํที่สุดในจังหวัดโอกินาวํา เครื่องแก๎วทั้งหมดทําด๎วยเทคนิคการขึ้นแก๎วดั้งเดิมโดยไมํใช๎แบบขึ้นรูป มีสีสัน
สดใสด๎วยฝีมือชํางที่ชํานาญ ชมขั้นตอนการผลิตเครื่องแก๎วที่เป็นการสรรค์สร๎างด๎วยฝีมือของชํางแตํละคน ชมห๎อง
จัดแสดงผลงานเครื่องแก๎ว ให๎ทํานได๎เลือกซื้อเคร่ืองแก๎วไว๎เป็นของฝากของที่ระลกึ  
จากนั้นนําทํานเดินทางสํู ฐานทพัใต้ดินของกองทัพเรือ ซึ่งตั้งอยํูบริเวณเนินเขานอก Tomagusuku เมืองนาฮา มีความ
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ยาวกวํา 450 เมตร สร๎างขึ้นในวันที่ 4 มิ.ย. 1944 โดยคณะวิศวกรรมชาวญี่ปุ่น ใช๎เป็นศูนย์บัญชาการรบในยุค
สงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวํางโอกินาวํา (ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐ) ซึ่งบัญชาการรบโดย นายพล Minoru Ota และยัง
เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ทางสงครามที่ทหารชาวญี่ปุ่นต๎องจบชีวิตในอุโมงค์แหํงนี้กวํา 100,000 ราย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (2) บริการท่านด้วยเมนูเทปันยากิสไตล์ญีปุ่่น ใหท้่านเพลิดเพลินกับการรับประ
มานอาหารมื้อนี้ โดยมีเชฟมาทา่อาหารให้ชมอย่างใกล้ชิด 

 พักที่ SUN OKINAWA HOTEL หรือเทียบเทํา ที่ จังหวัดโอกินาว่า 
  
วันที่ 3 หน้าผามันซาโมะ – อุทยานทางทะเลบูเซน่า – จูราอุมิอควาเรียม – การแสดงปลาโลมา – American Village  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 
 นําทํานเดินทางสํู หน้าผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกวํา 30 เมตร ลักษณะ

คล๎ายงวงช๎างหันหน๎าออกสูํทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต๎นหญ๎าที่ขึ้นปกคลุม
จนถึงยอดหน๎าผาตัดกับน้ําทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแหํง
หนึ่งของโอกินาวํา ในวันที่ท๎องฟ้าแจํมใสจะสามารถมองเห็นความ

สวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยํูนอกชายฝ่ังได๎อยํางชัดเจน 
ความกว๎างใหญํของผาหินแหํงนี้วํากันวําสามารถรองรับนักทํองเที่ยวได๎ถึง 10,000 คนได๎อยํางสบาย ชาวญี่ปุ่นสํวน
ใหญํจึงนิยมที่จะมาตั้งแคมป์หรือเลํนกีฬาในสถานที่แหํงนี้ด๎วย  
จากนั้นนําทํานสูํ อุทยานแห่งชาติทางทะเลบูเซน่า เพื่อนําทํานชม ประภาคารใต้น้่า หอสังเกตการณ์ใต๎น้ําเพียงแหํง
เดียวของเกาะโอกินาวํา อยํูหํางจากอําวบูเซนําไป 170 เมตร นําทํานลงไปที่ระดับความลึก 5 เมตร เพื่อชมความงาม
ของแนวปะการังและปลาน๎อยใหญํ
แบบ 360 องศา 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) (บรกิารท่านด้วย Set Menu สไตล์โอกินาว่า) 
 นําทํานเดินทางสํู จูราอุมิอควาเรยีม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่

ทันสมัยและใหญํที่สุดในญี่ปุ่นและใหญํเป็นอันดับ 3 ของ
โลก เร่ิมเปิดให๎เข๎าชมตั้งแตํปี 2002 ช่ืออควาเรียมได๎มา
จากคําวํา Chura หมายถึง ความงาม และ Umi หมายถึง 
ทะเล ซึ่งได๎มาจากการโหวตช่ือจาก 13,000 เสียงโหวต
และมีช่ือเสียงโดํงดังไปทั่วโลก เป็นสถานที่แสดงพันธุ์
ปลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพืน้ที่กวํา 19,000 ตารางเมตร มีแทงค์น้ํามากถึง 77 แทงค์ ที่นี่แบํง
ออกเป็น 4 ช้ัน แตํละช้ันจะแบํงแยกไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea ชม
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การจําลองระบบนิเวศน์ที่เสมือนจริง ทําให๎ปะการังที่มีชีวิตสามารถขยายพันธ์ุได๎อยํางตํอเนื่อง ชมปลาตัวตัวน๎อย
แหวกวํายตามแนวปะการังหลากสีที่เคลื่อนไหวอยํางอิสระ ชมสัตว์ทะเลมากมาย เชํน งูทะเล ปลิงทะเล หอยเมํน กุ๎ง
มังกรยักษ์ ปูอลาสก๎า และที่สุดของความอลังการเกินบรรยาย ตู๎ปลาอะครีลิคที่ใหญํที่สุดในญี่ปุ่น ขนาดกว๎าง 22.5 
เมตร สูง 8.2 เมตร และหนาถึง 60 ซม. ฉากหลังเป็นฉลามวาฬและปลากระเบนขนาดยักษ์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของอควา
เรียมแหํงนี้ ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับโลกแหํงท๎องทะเลตามอัธยาศัย  
จากนั้นชม การแสดงปลาโลมาแสนรู้ ที่บํอแสดงโชว์กลางแจ๎ง โอคิจัง เธียร์เตอร์ ซึ่งมีวาฬเพชฌฆาตและโลมาปาก
ขวด ที่มีความฉลาดแสนรู๎ที่จะทําให๎ทํานประทับใจในความสามารถ  
(การแสดงประมาณ 20 นาที)  
เดินทางสํู American Village ตั้งอยํูในเขตเมืองชาตัน อยํูทางตอนกลางของโอกินาวํา ซึ่งสร๎างเลียนแบบจากแหลํงช๎
อปปิ้งยํานซานดิเอโก๎ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแหลํงช๎อปปิ้งทีมีสินค๎านานาชนิด หลากหลายสไตล์ให๎ทํานได๎
เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร๎างความสนุกสนาน เชํน โรง
ภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ เกมเซ็นเตอร์ ชิงช๎าสวรรค์ ไลท์เฮาส์ บาร์ 
ร๎านอาหาร ร๎านหนังสือ ร๎านเสื้อผ๎า และร๎านตัวแทนจําหนํายตั๋ว
เครื่องบิน โรงแรม เรียกได๎วํามีร๎านค๎าตํางๆ รวมกันอยํูที่นี่เกือบทั้งหมด 
 

 อิสระอาหารเยน็ เพื่อให้ท่านได้จุใจกับการช้อปปิง้ 
 พักที่ SUN OKINAWA HOTEL หรือเทียบเทํา ที่ จังหวัดโอกินาว่า 
  
วันที่ 4 อิสระตามอธัยาศัย – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 
 ทํานสามารถเลอืกซื้อตั๋ว Monorail ที่ สถานี Monorail เพื่อนั่งชมเมืองโอกินาวํายามเช๎า จังหวัดโอกินาวําเป็นจังหวัด

ที่มีความแตกตํางจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากตําแหนํงที่ตั่งซึ่งอยํูหํางจากเกาะใหญํทั้ง 4 ซึ่งเป็นเกาะ
หลักของประเทศ   จึงทําให๎โอกินาวํามีความเปน็เอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทั้งด๎านประเพณีและวัฒนธรรม 
ทํานจะได๎สัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกินาวํา สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่นําค๎นหา ทํานสามารถ
เลือกชมเลือกซื้อสินค๎าตามสถานที่ช๎อปปิ้งตํางๆ อาทิ Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, ร๎าน 
100 เยน, Use Shop หรือห๎างสรรพสินค๎าอื่นๆ อีกมากมายตามเส๎นทางของ Monorail 
และทํานสามารถช๎อปปิ้ง ถนนโคคุไซ หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวํา "The Miracle of Mile" นั้นเป็นถนนสายส้ัน ความยาว
1.6 กิโลเมตร ที่ได๎ช่ือวํา The Miracle of Mile นั้นก็ด๎วยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในชํวงหลังสงคราม ตลอด
สองฝ่ังถนนนั้นเต็มไปด๎วยร๎านค๎า ห๎างสรรพสินค๎า ร๎านขายของที่ระลึก ร๎านอาหาร ร๎านเคลือบ และโรงแรมที่พัก 

 อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกสบายในการเท่ียวชมตามสถานท่ีต่างๆ บนเกาะโอกินาว่า 
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***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแท้ แล้วจึงวางมัดจ่า เพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 
 

หมายเหตุ : โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องส่าหรับนอน 3 ท่าน  
ท่านอาจจะต้องพักเป็นหอ้งที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเปน็ 2 ห้อง)  

รายการท่องเทีย่วอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สดุวิสยั หรือภยัธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยูภ่ายใต้การควบคุมของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะค่านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส่าคัญ 
    

การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎เดินทางจํานวน 25 ท่านขึ้นไป 
ถ๎าผู้เดินทางไม่ครบจ่านวนดังกลําว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

 

เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ  
(โปรดอํานและทําความเข๎าใจ) 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน เด็กต่่ากว่า 12 ปี 
เสริมเตียง 

เด็กต่่ากว่า 12 ปี 
ไมํเสริมเตียง พักเดี่ยว 

::เด็กพักกบัผู้ใหญ ่1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ:่: 
12 – 15 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ) 28,999 .- 28,999 .- 26,999 .- 6,900 .- 

26 – 29 ส.ค. 26,999 .- 26,999 .- 24,999 .- 6,900 .- 

19 – 22 ก.ย. 26,999 .- 26,999 .- 24,999 .- 6,900 .- 
 

ยังไม่รวมค่าทปิไกด์ และคนขับรถท่านละ 1,500 เยน ตลอดทรปิ 

 
 
 

18:15 น. สมควรแกํเวลานําทํานสูํ ท่าอากาศยานนาฮา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูํ กรุงเทพมหานคร 
20:45 น. ออกเดินทางสํู กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยเที่ยวบินที่ CI123 
21:10 น. เดินทางถึง กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน (แวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 1 ช่ัวโมงคร่ึง) 
22:25 น. ออกเดินทางกลับสูํ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CI837 
01:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผ๎ูโดยสารขาเข๎า ช้ัน 2 โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทํองเท่ียว 
 คําภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
 คําห๎องพักโรงแรม (ห๎องละ 2 หรอื 3 ทําน) ตามท่ีระบุในรายการทํองเท่ียวหรือระดับเดียวกัน 
 คําอาหาร คําเข๎าชม และคํายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทํองเท่ียว 
 คําใช๎จํายมัคคุเทศก์ / หัวหน๎าทัวร์ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คําประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 คําธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตํางด๎าวตํางๆ 
 คําระวางกระเป๋าน้ําหนักเกินกวําท่ีสายการบินกําหนด 
 คําธรรมเนียมวีซํา 
 คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการทํองเท่ียว คําซักรีด คําโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีชํองพิเศษของโรงแรม 

เป็นต๎น 
 คําภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจํายของแตํละประเทศ 
 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 เยน / ท่าน / ทริป 

 
เงื่อนไขการช่าระเงิน 

 ชําระคํามัดจํา ทํานละ 10,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคําทัวร์สํวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กํอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอํนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอํนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาทัวร์ท้ังหมด 
 กรณีกรุ๏ปท่ีเดินทางชํวงวันหยุด เทศกาลตํางๆ เชํน ปีใหมํ สงกรานต์ เป็นต๎น ทางบริษัทฯ ต๎องมีการการันตีมัดจําท่ีนั่งกับทางสายการ

บิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชํน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตํางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคํามัดจํา หรือ คําทัวร์ท้ังหมด 
ไมํวํายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แล๎ว หากท่านมีเหตุบางประการท่าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผ๎ูเดินทางไมํถึง 30 คนขึ้นไป 
 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง 
 ตั๋วเครื่องบินท่ีออกเป็นกรุ๏ปไมํสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได๎ 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทํองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั หรอืเหตุการณ์ท่ีอยูํ
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผ๎ูเดินทางเป็นหลัก 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตกุารณ์สุดวิสัย เชํน ความลําช๎าจากสายการบิน การยกเลกิเท่ียวบิน การเมือง การ
ประท๎วง การนัดหยุดงาน การกํอจลาจล ปัญหาจราจร อบัุติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของ
ตัวทํานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทํานเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีทํองเท่ียวใดๆ ท่ีไมํสามารถเข๎าชมได๎เนื่องจากเหตุสุดวสิัย สภาพอากาศ เหตกุารณ์ท่ีอยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
เป็นต๎น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําใช๎จํายใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่ีทํานสละสิทธิ์ในการใช๎บริการใดๆ หรือไมํเข๎าชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทํองเท่ียว หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําใช๎จํายไมํวํากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข๎าเมืองท้ังในประเทศไทย และในตํางประเทศมีปฏิเสธมิให๎เดินทางเข๎า-ออกตามประเทศท่ีระบุไว๎  เนื่องจาก
การครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตอ๎งห๎าม เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีทํานใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทํองเท่ียวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธในการเข๎า-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ท้ังหมดแล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ท้ังหมด  
 

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารที่จะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตเข๎าประเทศญี่ปุ่น) 

 
จากมาตรการยกเว๎นวีซาํเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย ผ๎ูท่ีประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน ไมํวําจะอยูํด๎วย

วัตถุประสงค์เพ่ือการทํองเท่ียว เยี่ยมญาต ิ หรือธุรกิจ จะต๎องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข๎าเมือง เพ่ือยนืยันการมีคุณสมบัตรการเข๎าประเทศ
ญี่ปุ่นดังตํอไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. สิ่งท่ียืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวํางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่นได๎  

(เชํน เงินสด บัตรเครดิต เป็นต๎น) 
3. ช่ือ ท่ีอยูํ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดตํอได๎ในระหวํางพํานักอยูํในประเทศญี่ปุ่น (เชํน คนรู๎จัก โรงแรม เป็นต๎น) 
4. กําหนดการเดินทางระหวํางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น 

เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว  
ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองท่ีประเทศญ่ีปุ่นด้วย 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น  
(กรณีการเข๎าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว๎นวีซํา) 

 

1. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยํูไมตํ่ําวํา 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่น จะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทํานั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาในการพํานักไมํเกิน 15 วัน 
4. ต๎องเป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได๎อยํูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎า

ประเทศ และไมํเข๎าขํายคุณสมบัติทีอ่าจจะถูกปฏิเสธในการเข๎าประเทศ 

กรณีผ๎ูเดินทางไมํผํานการตรวจพิจารณาในการ เข๎า-ออก โดยเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมือง ทั้งในปรเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 
อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบและขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนบริษัทฯ 
 

 


