(HN-HNJW1)

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง
29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562

อาหาร
เช้ า

กลางวัน

เย็น

รถ

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) –
หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริ กนั – โรงแรม

2

ผามันซะโมะ – ร้ านโอกาชิ โกเต็น - พิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ ้าชุรา
อูมิ - เกาะโคริ – โรงแรม

3

ปราสาทชูริโจ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถํ ้าเกียวคุเซ็นโด – โรง
กลัน่ สุราอาวาโมริ – ถนนโคะคุไซ -โรงแรม

โรงแรม





โค้ ช

4

อิสระท่องเที่ยว หรื อ ช้ อปปิ ง้ เต็มวัน (ไม่มรี ถให้ บริ การ)

โรงแรม







5

ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ – ตลาดปลา – อาชิบนิ ่าเอ้ าท์เล็ต
มอลล์ - สนามบินนาฮะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

โรงแรม





โค้ ช
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โค้ ช

โรงแรม





โค้ ช

โรงแรม
ระดับ 3ดาว
Sun Coast หรื อ
Miyuki Hamabaru
Resort หรื อเทียบเท่า
Nest Hotel หรื อ Smile
Naha City Resort หรื อ
เทียบเท่า
Nest Hotel หรื อ Smile
Naha City Resort หรื อ
เทียบเท่า
Nest Hotel หรื อ Smile
Naha City Resort หรื อ
เทียบเท่า
-
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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาฮะ (โอกินาว่ า) – หมู่บ้านมิฮามะสไตล์ อเมริกัน – โรงแรม

05.00 น. คณะพร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน ไทยส
ไมล์ (International counter) บริ การเช่าเหมาลํา เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวก
ในการขึ ้นเครื่ อง (หัวหน้ าทัวร์ แนะนําการเดินทาง)
07.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE8196
สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นา อาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรั บ

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) ประเทศญี่ปนุ่ *เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ช.ม.*
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าและทําภาระกิจส่วนตัวเรี ยบร้ อยแล้ ว... นําท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านมิฮามะสไตล์ อเมริ กัน (Mihama American Village) ศูนย์ รวมแหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ สร้ างให้
บรรยากาศคล้ ายแหล่งช็อปปิ ง้ ในรัฐแคลิฟอร์ เนีย ประเทศอเมริ กา ตังอยู
้ ต่ อนกลางของเกาะโอกินาว่า เป็ นแหล่งช็อป
ปิ ้งที่มีสิ ้นค้ าหลากหลายสไตล์ เสื ้อผ้ าแฟชั่น ร้ านขายของที่ระลึก ห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต รวมทังแหล่
้ งให้
ความบันเทิง เช่น ชิงช้ าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่เป็ นจุดเด่นของที่นี่ โรงภาพยนต์ บาร์ เกมส์เซ็นเตอร์ ร้ านอาหาร คาราโอ
เกะ เป็ นต้ น

หมูบ่ ้ านมิฮามะสไตล์อเมริกนั

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตรคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม Sun Coast หรือ Miyuki Hamabaru Resort หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง
ผามันซะโมะ – ร้ านโอกาชิ โกเต็น - พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชุราอูมิ - เกาะโคริ – โรงแรม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ผามันซะโมะ (Cape Manzamo) สามารถรองรับคนที่ไปเยือนได้ ถึง 10,000 คน จึงเป็ นที่มาของชื่อ
มันซะโมะ รู ปร่ างของหินลักษณะคล้ ายงวงช้ างหันหน้ าออกสูท่ ะเลจี นตะวันออก มีความสูงชันกว่า 20 เมตร เป็ น
จุดเด่นที่ผ้ มู าเยือนต้ องถ่ายรูปคูเ่ ป็ นที่ระลึก
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ผามันซะโมะ

เที่ยง

ค่า

จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ร้ านโอกาชิ โกเต็น (Okashigoten) ร้ านขายขนมที่มีชื่อ เสียงมากในโอกิ นาว่า มีความ
เก่าแก่เป็ นเจ้ าแรกที่ขายทาร์ ตมันม่วง ที่เป็ นของฝากขึ ้นชื่อถ้ าหากได้ มาเยือน สามารถชมโรงงานผลิตทาร์ ตมันม่วงได้
ด้ วยนอกจากนี ้ภายในร้ านขายขนมที่ทําจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ใช้ ภายในท้ องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ นมันม่วง สับปะรด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
หลังรั บประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สั ตว์ นา้ ชุ ราอูมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) ตังอยู
้ ่
ภายใน Ocean Expo Park เป็ นพิพิ ธ ภัณ ฑ์ สตั ว์ นํ ้าที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในญี่ ปุ่ น จุ ด เด่น ของที่นี่ คื อ แท็ งก์ นํ า้ คุโ รชิ โ อะ
(Kuroshio Tank) เป็ นหนึ่งในแท็งก์ นํ ้าที่มีขนาดใหญ่ ที่สดุ ในโลก ซึ่งในแท็งก์ นี ้มี ดาวเด่นอย่างฉลามวาฬ และปลา
กระเบนราหู อาศัยอยู่ นอกจากนี ้ยังสิง่ มีชีวิตใต้ นํ ้าอีกมากมายไม่ว่าจะเป็ นที่อาศัยตังแต่
้ บริ เวณนํ ้าตื ้นถึงนอกทะเลคุ
โระชิ โอะจนกระทั่งท้ องทะเลลึก หลากหลายสิ่งมี ชีวิตใต้ นํ ้าเหล่านี ้ล้ วนทํา ให้ ผ้ ูเข้ าเยี่ยมชม ตื่นตาตื่นใจ ใกล้ ๆกับ
พิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ ้าชุราอูมิ มีที่จดั การแสดงปลาโลมาแสนรู้ (Okichan Theater) เวลาแสดงรอบละประมาณ 20 นาที
**กรุณาตวจสอบรอบการแสดงก่ อนเข้ าชม ไม่ เสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติม**
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เกาะโคริ (Kouri Island) เกาะสวยที่ล้อมรอบด้ วยทะเลสีเขียวมรกต มีชายหาดทะเลนํ ้าตื ้นที่
สามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้ ตามอัธยาศัย จุดเด่นระหว่างการเดินทางไปยังเกาะโคริ คือ สะพานโคริ เป็ นสะพานที่เชื่อม
จากแผ่นดินหลักของโอกินาว่า มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร โดยเป็ นสะพานที่ยาวที่สดุ ในโอกินาว่า ระหว่างที่ขบั รถ
ข้ ามสะพานก็สามารถชมวิวทะเลรอบด้ านได้ ทําให้ กลายเป็ นอีกหนึง่ จุดชมวิวที่ได้ รับความนิยม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตรคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม Nest Hotel หรือ Smile Naha City Resort หรือเทียบเท่ า

พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นํ ้าชุราอูมิ
(HN)ทัวร์ ญปี่ ุ่ น HNJW1 NEW YEAR OKINAWA 5D4N (WE)
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วันที่สาม
เช้ า

ปราสาทชูริโจ – โอกินาว่ าเวิลด์ – ถา้ เกียวคุเซ็นโด – โรงกลั่นเหล้ าอาวาโมริ – ถนนโคะคุไซ -โรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทชู ริโจ (Shurijo Castle) เป็ นปราสาทที่ใหญ่ ที่สุดในโอกิ นาว่ า ได้ รับขึ ้นทะเบียนเป็ น
UNESCO World Heritage เมื่อปี 2000 ปราสาทชูริเดิม ได้ สร้ างขึ ้นในช่วงปลายยุค 1300 ในราชวงศ์ของอาณาจักร
ริ วกิว (The Kingdom of Ryukyu) ปราสาทแห่งนี ้เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์ ภายหลังการรวมเป็ นหนึ่งเดียวของ
ราชอาณาจักรริ วกิว สถานที่แห่งนี ้ได้ เป็ นศูนย์กลางของทังการเมื
้
อง, การทูต การต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรมใน
ยุคสมัยของราชอาณาจักรริ วกิว อาคารที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สร้ างขึ ้นในปี 1992 รวมถึงประตูชูเรม่อน(Shureimon Gate)
และเนื่องจากตัวปราสาทตังอยู
้ บ่ นเนินเขา จึงทําให้ สามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮะที่งดงามอีกด้ วย
หลังจากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ โอกินาว่ าเวิลด์ (Okinawa world) นําท่านชมสถานที่ไฮไลท์ คือ ถา้ เกียวคุเซ็นโด
(Gyokusendo Cave) เป็ นถํา้ หินงอกหินย้ อ ยธรรมชาติ ที่กําเนิดขึ ้นเมือ 300,000 ปี ก่อ น มีความยาวประมาณ 5
กิโลเมตร เป็ นถํ ้าที่ยาวเป็ นอันดับสองของประเทศญี่ปนุ่ เปิ ดให้ เข้ าชมระยะทางเดินยาว 850 เมตร ตลอดทางเดินเต็ม
ไปด้ วยหินงอกหินย้ อยขนาดเล็กใหญ่ จัดไฟไลท์อพั สว่างไสวสวยงามให้ สามารถเดินชมได้ ภายในถํ ้าจะมีอากาศเย็น
ตลอดทังปี
้ เพราะเป็ นที่ที่ธารนํ ้าไหลผ่านซอกหินอยูต่ ลอดเวลา และที่นี่ยงั มี “ถํ ้าคาเฟ่ ” อีกด้ วย

ปราสาทชูริ

ถํ ้าเกียวคุเซ็นโด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ โรงกลั่นสุราอาวาโมริ (Awamori factory) โรงกลัน่ สุรายี่ห้อ อาวาโมริ เป็ นสุรากลัน่ ชนิด
แรกของญี่ปนเป็
ุ่ นของขึ ้นชื่อของโอกินาว่า ใช้ ข้าวไทย (พันธุ์อินดิกา) เป็ นส่วนประกอบหลัก ในศตวรรษที่ 15 ชาวริ ว
กิวได้ รับวิธีการกลัน่ เหล้ าขาวจากชาวสยามจากการติดต่อค้ าขายกับกรุ งศรี อยุธยา และนํา มาปรับกรรมวิธีให้ เข้ ากับ
ภูมิอากาศที่อุณหภูมิเฉลีย่ ตลอดปี 22 องศา สุราอาวาโมริ เมื่อใช้ เชื ้อราจากโคจิดํามาย่อยหมักข้ าวแล้ วนําไปบ่มในไห
ดินเผาหลายสิบปี ผลลัพธ์ ที่ได้ คือสุรารสนุม่ นวลชันดี
้ ที่ตา่ งจากเหล้ าขาวในแบบไทยโดยสิ ้นเชิง
นําท่านเดินทางสู่ ถนนโคะคุไซ (Kokusai street) เป็ นถนนสายหลักของเมืองนาฮะความยาว 1.6 กิโลเมตร ถนนช็
อปปิ ้งแห่งนี ไ้ ด้ รับฉายาว่า “1 ไมล์ม หัศ จรรย์ ” ตลอดสองข้ างทางเต็ มไปด้ ว ย ร้ านอาหาร คาเฟ่ ร้ านขายเสื ้อผ้ า
ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านขายของเก่า ร้ านของที่ระลึก ร้ านของฝากมากมาย ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อกันอย่างอิสระ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตรคาร
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นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม Nest Hotel หรือ Smile Naha City Resort หรือเทียบเท่ า
วันที่ส่ ี
เช้ า

วันที่ห้า

อิสระท่ องเที่ยว หรือ ช้ อปปิ ้ ง ในโอกินาว่ าเต็มวัน (ไม่ มีรถบัสให้ บริการ)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
**อิสระท่ องเที่ยวเต็มวัน**ไม่ มีรถบัสบริการในวันนี้ ค่ าเดินทางไม่ รวมในค่ าทัวร์ มีไกด์ แนะนาการเดินทาง **
ให้ ท่านช้ อปปิ ้ง หรื อเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกิ นาว่า หรื อทดลองนัง่ ยูอิ เรล (YUI RAIL) รถไฟโมโนเร
ลแห่งแรกในโอกินาว่าที่เริ่ มจากสถานที่สนามบินนาฮะ ถึงสถานีชูริ ระหว่างทางท่านสามารถชมวิวอันสวยงามของ
เมืองนาฮะได้ อีกด้ วย
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม Nest Hotel หรือ Smile Naha City Resort หรือเทียบเท่ า
ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ – ตลาดปลา – อาชิบนิ ่ า เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - สนามบินนาฮะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ (Naminoue Shrine) ตังอยู
้ ่บนหน้ าผาสูงของชายหาดนามิโนะอุเอะ และ
เป็ นศาลเจ้ า ที่ ตงั ้ อยู่ใ นระดับ สูงสุด อี ก ด้ ว ย ศาลเจ้ า นามิ โ นะอุเ อะเป็ นหนึ่ง ในศาลเจ้ า ที่ อ ยู่มาตัง้ แต่สมัยที่ ยังเป็ น
ราชอาณาจักรริ วกิว ในปั จจุบนั ก็ยงั คงเป็ นศาลเจ้ าชินโตหลักของโอกินาว่า ที่ได้ รับการจัดการดูแลเป็ นพิเศษ และเป็ น
ศาลเจ้ าที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ในจังหวัดโอกินาว่า
จากนันนํ
้ าท่านสู่ ตลาดปลาโทมาริยุมาจิ (Tomariiyumachi Fish Market) ตังอยู
้ ใ่ นท่าเรื อประมงของเมืองนาฮะ เป็ น
ตลาดปลาที่มีแหล่งขายปลาทูนา่ ชันเยี
้ ่ยมจากสหกรณ์การประมงโอกินาว่า รวมถึงสาหร่ ายโมซุคุแบบขายส่ง ซึ่งถ้ ามา
ได้ จงั หวะพอดียงั สามารถชมการขนย้ ายปลาได้ ผา่ นกระจกใส ในแต่ละวันมีปลาเข้ ามาที่นี่โดยเฉลีย่ 20 ตัน และอาจสูง
ถึง 50 ตันในวันที่จับได้ มาก โดย 70% ของทังหมดเป็
้
นปลาทูน่า ที่ตลาดปลานี ้มีร้านขายปลาสดอยู่หลากหลายร้ าน
เมนูแนะนําคือทูนา่ ซาชิมิ และข้ าวหน้ าปลาทูนา่ ซึง่ ชนิดของปลาทูนา่ จะแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
นําท่านเดินทางสู่ อาชิบิน่า เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ (Okinawa Outlet Mall Ashibinaa) เป็ นเอ้ าท์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่ที่สดุ ใน
เมืองนาฮะ รวบรวมร้ านไว้ กว่า 60 ร้ าน มีขายสินค้ าแบรนด์ดงั ระดับพรี เมียมที่หลายๆคนรู้ จัก นอกจากนี ้ยังมีร้านขาย
สินค้ าระดับธรรมดาแบบหลากหลาย เช่น รองเท้ า เครื่ องประดับ สินค้ าเกี่ยวกับกีฬา เสื ้อผ้ าเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย
ทําให้ ทกุ คนสามารถจับจ่ายใช้ สอยได้ ตามความต้ องการ นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารและศูนย์อาหารอีกด้ วย
**สมควรแก่เวลา นาท่านเดิ นทางสูส่ นามบิ นนาฮะ**
19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาฮะ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE8199
22.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย... โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง
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หมายเหตุ

รหัส

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีนํ ้ามัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคง
จะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความต้ องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ.....

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2 ท่าน

เด็ก(อายุไม่ เกิน5ปี )
(ไม่ เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

เด็กทารก
(อายุไม่ เกิน2ปี )

37,900.-

28,900.-

10,900.-

7,000.-

HNJW1 29 ธันาวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ เส้ นทางที่ระบุในโปรแกรม ชันทั
้ ศนาจร (ไป–กลับทังคณะ)
้
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นําเที่ยวตามรายการพร้ อมคนขับที่ชํานาญเส้ นทาง
 ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี ้ ทางบริษัทฯ หรื อ
จัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ าต้ องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สญ
ู หายสูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริการใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่
เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ และ บริษัทฯ จะ
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5. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่งของห้ ามนําเข้ าประเทศ หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรื อ ด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯไม่อาจคืนเงิน
ให้ ท่านได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ บางส่วน ทังบริ
้ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมือ งประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับ
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พําพักอยู่ในประเทศไทย
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆทังสิ
้ ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเท่านัน้
7. เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระงวดแรก 15,000 บาท
 ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทังหมด
้






แจ้ งล่วงหน้ า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําตัว๋ ท่านละ 15,000 บาท
แจ้ งล่วงหน้ า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งล่วงหน้ า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100 %
ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และอื่นๆท่านละ 20,000 บาท
เอกสารที่ลูกค้ าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ ปนุ่ ประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศ ซึ่งมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้ าประเทศได้ นนั ้ จะต้ องผ่านการ
พิจารณาจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้ าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)
ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ าประเทศ หรื อขอตรวจเอกสารที่นํามา เช่น ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื ออื่นๆ สา
หรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้ องใช้ ในการพิจารณาได้ แก่
(1) ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
(2) สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น) (3) ชื่อ ที่อยู่
และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(4) กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่อย่างน้ อย 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย แลเข้ าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
3. ในขันตอนของการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
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4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่จะถูก
ปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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