HOTLINE: 086-3054939

ญี่ปุ่น เกาะโอกินาว่า 4 วัน 2คืน

หน้าผามันซาโมะ หน้าผางวงช้าง ธรรมชาติที่สวยงามกับน้าทะเลสีฟ้าใส
ชมฉลามวาฬยักษ์ที่ Churaumi Aquarium
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ปราสาทชูริ พระราชวังเก่าแก่ของอาณาจักรริวกิวที่เคยรุ่งเรือง
ชมโรงงานเครื่องแก้ว Ryukyu Village ดูวิธีการเป่าแก้วแบบดังเดิมของชาวริวกิว
ช้อปปิ้งสินค้าพืนเมืองและของฝากที่ ถนนโคคุไซ
กำหนดเดินทำง
12 – 15 ส.ค. 58 (วันแม่แห่งชำติ)
26 – 29 ส.ค. 58
วันที่
D1

ท่ำนละ 23,990 .ท่ำนละ 23,990 .-

รายละเอียดการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ – ไทเป (เปลี่ยนเครื่อง) – นำฮำ

นำฮำ – ปรำสำทชูริ – โรงงำนเครื่องแก้วริวกิว – เมนูพิเศษ!!!เทปันยำกิ –
โรงแรม
หน้ำผำมันซำโมะ – ประภำคำรใต้นำบูเซน่ำ – จูรำอุมิ อควำเรียม – ช้อปปิ้ง
D3
โคคุไซ
อิสระนั่งตามอัธยาศัย – สนำมบินนำฮำ - ไทเป (เปลี่ยนเครื่อง) –
D4
กรุงเทพฯ
**หมายเหตุ: โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
D2
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มื้อ
อาหาร

โรงแรม หรือ เทียบเท่า

-/-/-/L/D
B/L/B/-/-

SUN OKINAWA HOTEL
OR SIMILAR
SUN OKINAWA HOTEL
OR SIMILAR

HOTLINE: 086-3054939

วันที่ 1
23:00 น.

วันที่ 2
02.15 น.
06.55 น.
08:15 น.
10:45 น.

กลำงวัน

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชัน 4 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์ S ของสำยกำรบิน China
Airlines (CI) พบเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและบัตรขึนเครื่อง
ไทเป – สนามบินนาฮา – ปราสาทชู ริ – โรงงานเครื่อ งแก้ว ริ วกิ ว – ฐานทัพ ใต้ ดิ นกองทัพ เรื อ – เมนู
พิเศษ เทปันยากิ
ออกเดินทำงสู่ กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยเที่ยวบินที่ CI838
เดินทำงถึง กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน (แวะเปลี่ยนเครื่องประมำณ 2 ชั่วโมง)
ออกเดินทำงสู่ เมืองนำฮำ โดยเที่ยวบินที่ CI120
เดิน ทำงถึง ท่ ำอำกำศยำนนำฮำ เมืองนำฮำ ประเทศญี่ ปุ่น หลั งผ่ำ นพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำ เมื องและรับสั มภำระ
เรียบร้อยแล้ว นำท่ำนเดินทำงสู่ภัตตำคำรเพื่อรับประทำนอำหำรเย็น ผ่ำนชมวทิวทัศน์อันงดงำมภำยในเกำะและ
สัมผัสกับวัฒนธรรมควำมเป็นอยู่ของชำวโอกินำว่ำ ในอดีตเป็นศูนย์กลำงของอำณำจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอำ
มำผนวกเข้ำด้วยกัน ปัจจุบันเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองพักตำกอำกำศ และยังเป็นต้นกำเนิดศิลปะกำรต่อสู้อย่ำง
คำรำเต้อีกด้วย หำดทรำยขำวสวย นำทะเลสีครำมใสสะอำด ปะกำรังที่ยังคงสมบูรณ์ ทำให้จังหวัดโอกินำว่ำเป็น
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งของญี่ปุ่น จำกนันนำท่ำนเดินทำงสู่ ปรำสำทชูริ ในอดีตเคยเป็นพระรำชวังเก่ำแก่
ของอำณำจักรริวกิวที่เคยรุ่งโรจน์ และได้ถูกทำลำยหลำยครังจำกผลของสงครำมโอกินำว่ำ และได้รับกำรบูรณะ
ขึนใหม่ในปี 1922 มีลักษณะโครงสร้ำงมุงหลังคำด้วยกระเบืองสีแดง เป็นลักษณะเด่นของศิลปะริวกิวโดยแท้
ภำยในมีบัลลังก์ของผู้ครองนครและมงกุฎทอง ซึ่งหำชมได้ยำกอีกด้วย บริเวณรอบของปรำสำทแห่งนีมีสิ่งของ
ลำค่ำที่ได้รับกำรบันทึกให้เป็นสมบัติประจำชำติ เช่น ประตูอิจิมง และประตูคังไคมง และยังได้รับกำรขึนทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) (บริกำรท่ำนด้วย Set Menu สไตล์โอกินำว่ำ)
นำท่ำนชม โรงงำนแก้ว ซึ่งตังอยู่บริเวณแหลมทำงตอนใต้ของเกำะโอกินำว่ำ โรงงำนแห่งนี เป็นโรงงำนผลิ ต
เครื่องแก้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโอกินำว่ำ เครื่องแก้วทังหมดทำด้วยเทคนิคกำรขึนแก้วดังเดิมโดยไม่ใช้แบบขึน
รูป มีสีสันสดใสด้วยฝีมือช่ำงที่ชำนำญ ชมขันตอนกำรผลิตเครื่องแก้วที่เป็นกำรสรรค์สร้ำงด้วยฝีมือของช่ำงแต่
ละคน ชมห้องจัดแสดงผลงำนเครื่องแก้ว ให้ท่ำนได้เลือกซือเครื่องแก้วไว้เป็นของฝำกของที่ระลึก
จำกนันนำท่ำนเดินทำงสู่ ฐำนทัพใต้ดินของกองทัพเรือ ซึ่งตังอยู่บริเวณเนินเขำนอก Tomagusuku เมืองนำฮะ
มีควำมยำวกว่ำ 450 เมตร สร้ำงขึนในวันที่ 4 มิ.ย. 1944 โดยคณะวิศวกรรมชำวญี่ปุ่น ใช้เป็นศูนย์บัญชำกำรรบ
ในยุคสงครำมโลกครังที่ 2 ระหว่ำงโอกินำว่ำ (ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐ) ซึ่งบัญชำกำรรบโดย นำยพล Minoru
Ota และยั ง เป็ น สถำนที่ ทำงประวั ติ ศ ำสตร์ ท ำงสงครำมที่ ท หำรชำวญี่ ปุ่ น ต้ อ งจบชี วิ ต ในอุ โ มงค์ แ ห่ ง นี กว่ ำ
100,000 รำย

ค่ำ

วันที่ 3
เช้ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (2) บริกำรท่ำนด้วยเมนูเทปันยำกิสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรรับ
ประมำนอำหำรมือนี โดยมีเชฟมำทำอำหำรให้ชมอย่ำงใกล้ชิด

พักที่ SUN OKINAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ที่ จังหวัดโอกินำว่ำ
หน้าผามันซาโมะ – อุทยานทางทะเลบูเซน่า – จูราอุมิอควาเรียม – การแสดงปลาโลมา – ช้อปปิ้งถนน
โคคุไซ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (3)
นำท่ ำนเดิ นทำงสู่ หน้ำ ผำมั นซำโมะ ผำหิน สูง ชันกว่ำ 30 เมตร ลัก ษณะคล้ ำยงวงช้ำ งหั นหน้ำ ออกสู่ทะเลจี น

พืนที่สีเขียวของต้นหญ้ำที่ขึนปกคลุมจนถึงยอดหน้ำผำตัดกับนำทะเลสีฟ้ำใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงำมที่สุดแห่ง
หนึ่งของโอกินำว่ำ ในวันที่ท้องฟ้ำแจ่มใสจะสำมำรถมองเห็นควำมสวยงำมของเกำะทำงตอนเหนือและเกำะที่อยู่
นอกชำยฝั่งได้อย่ำงชัดเจน ควำมกว้ำงใหญ่ของผำหินแห่งนีว่ำกันว่ำสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 10,000
คนได้อย่ำงสบำย ชำวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงนิยมที่จะมำตังแคมป์หรือเล่นกีฬำในสถำนที่แห่งนีด้วย
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HOTLINE: 086-3054939

กลำงวัน

จำกนันนำท่ำนสู่ อุทยำนแห่งชำติทำงทะเลบูเซน่ำ เพื่อนำท่ำนชม ประภำคำรใต้นำ หอสังเกตกำรณ์ใต้นำเพียง
แห่งเดียวของเกำะโอกินำว่ำ อยู่ห่ำงจำกอ่ำวบูเซน่ำไป 170 เมตร นำท่ำนลงไปที่ระดับควำมลึก 5 เมตร เพื่อชม
ควำมงำมของแนวปะกำรังและปลำน้อยใหญ่แบบ 360 องศำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) (บริกำรท่ำนด้วย Set Menu สไตล์โอกินำว่ำ)
นำท่ำ นเดิน ทำงสู่ จูรำอุมิอควำเรี ยม พิ พิธภัณ ฑ์สัตว์ นำที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในญี่ ปุ่นและใหญ่ เป็นอั นดับ 3
ของโลก เริ่มเปิดให้เข้ำชมตังแต่ปี 2002 ชื่ออควำเรีย มได้มำจำกคำว่ำ Chura หมำยถึง ควำมงำม และ Umi

หมำยถึง ทะเล ซึ่งได้มำจำกกำรโหวตชื่อจำก 13,000 เสียงโหวตและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เป็นสถำนที่
แสดงพันธุ์ปลำทะเล ปะกำรังและปลำฉลำมมำกมำย บนพืนที่กว่ำ 19,000 ตำรำงเมตร มีแทงค์นำมำกถึง 77
แทงค์ ที่นี่แบ่งออกเป็น 4 ชัน แต่ละชันจะแบ่งแยกไปตำมโซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current
Sea และ Deep Sea ชมกำรจำลองระบบนิเวศน์ที่เสมือนจริง ทำให้ปะกำรังที่มีชีวิตสำมำรถขยำยพันธุ์ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ชมปลำตัวตัวน้อยแหวกว่ำยตำมแนวปะกำรังหลำกสีที่เคลื่อนไหวอย่ำงอิสระ ชมสัตว์ทะเลมำกมำย เช่น
งูทะเล ปลิงทะเล หอยเม่น กุ้ง มังกรยักษ์ ปูอลำสก้ำ และที่สุดของควำมอลังกำรเกินบรรยำย ตู้ปลำอะครีลิคที่
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ขนำดกว้ำง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนำถึง 60 ซม. ฉำกหลังเป็นฉลำมวำฬและปลำ
กระเบนขนำดยักษ์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของอควำเรียมแห่งนี ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับโลกแห่งท้องทะเลตำมอัธยำศัย
จำกนันชม กำรแสดงปลำโลมำแสนรู้ ที่บ่อแสดงโชว์กลำงแจ้ง โอคิจัง เธียร์เตอร์ ซึ่งมีวำฬเพชฌฆำตและโลมำ
ปำกขวด ที่มีควำมฉลำดแสนรู้ที่จะทำให้ท่ำนประทับใจในควำมสำมำรถ (กำรแสดง 20 นำที) จำกนันนำท่ำน
เดิน ทำงสู่ ถนนโคคุไซ หรือเรีย กอีก ชื่อ หนึ่ง ว่ำ "The Miracle of Mile" นั นเป็ นถนนสำยสัน ควำมยำว1.6
กิโลเมตร ที่ได้ชื่อว่ำ The Miracle of Mile นันก็ด้วยควำมรวดเร็วในกำรบูรณะถนนในช่วงหลังสงครำม ตลอด
สองฝั่งถนนนันเต้มไปด้วยร้ำนค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนขำยของที่ระลึก ร้ำนอำหำร ร้ำนเคลือบ และโรงแรมที่พัก
อิสระอำหำรเย็น เพื่อให้ท่ำนได้จุใจกับกำรช้อปปิ้ง

วันที่ 4
เช้ำ

พักที่ SUN OKINAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ที่ จังหวัดโอกินำว่ำ
อิสระตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (5)
ท่ำนสำมำรถเลือกซือตั๋ว Monorail ที่ สถำนี Monorail เพื่อนั่งชมเมืองโอกินำว่ำยำมเช้ำ จังหวัดโอกินำว่ำเป็น

จังหวัดที่มีควำมแตกต่ำงจำกจังหวัดอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจำกตำแหน่งที่ตั่งซึ่งอยู่ห่ำงจำกเกำะใหญ่ทัง 4
ซึ่งเป็นเกำะหลักของประเทศ จึงทำให้โอกินำว่ำมีควำมเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทังด้ำนประเพณี
และวัฒนธรรม ท่ำนจะได้สัมผัสกับควำมเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกินำว่ำ สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่น่ำ
ค้นหำ ท่ำนสำมำรถเลือกชมเลือกซือสินค้ำตำมสถำนที่ช้อปปิ้งต่ำงๆ อำทิ Duty Free, Toy R Us, NaHa Main
Place, Aeon Mall, ร้ำน 100 เยน, Use Shop หรือห้ำงสรรพสินค้ำอื่นๆ อีกมำกมำยตำมเส้นทำงของ Monorail
18:15
20:45
21:10
22:25
01:15

น.
น.
น.
น.
น.

อิสระอำหำรกลำงวันและเย็น เพื่อควำมสะดวกสบำยในกำรเที่ยวชมตำมสถำนที่ต่ำงๆ บนเกำะโอกินำว่ำ
สมควรแก่เวลำนำท่ำนสู่ ท่ำอำกำศยำนนำฮำ เพื่อเตรียมตัวเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพมหำนคร
ออกเดินทำงสู่ กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยเที่ยวบินที่ CI123
เดินทำงถึง กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน (แวะเปลี่ยนเครื่องประมำณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยเที่ยวบินที่ CI837
เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำเข้ำ ชัน 2 โดยสวัสดิภำพ
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***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจา
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
หมายเหตุ : โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสาหรับนอน 3 ท่าน
ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง)
รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ ของคณะเป็นสาคัญ
กำรเดินทำงในแต่ละครังจะต้องมีผู้เดินทำงจำนวน 25 ท่านขึ้นไป
ถ้ำผู้เดินทางไม่ครบจานวนดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ

(โปรดอ่านและทาความเข้าใจ)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พัก 2 ท่าน

เด็กต่ากว่า 12 ปี
เสริมเตียง

เด็กต่ากว่า 12 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

12 – 15 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)

23,990 .-

23,990 .-

23,990 .-

6,900 .-

26 – 29 ส.ค.

23,990 .-

23,990 .-

23,990 .-

6,900 .-

กาหนดวันเดินทาง

::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน คิดรำคำผูใ้ หญ่::

รำคำต่อท่ำน(ไทยบำท)
หมำยเหตุ : รำคำเด็ก Infant (อำยุต่ำกว่ำ 2 ปี) กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่

**ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 1,500 เยน ตลอดทริป**

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ำตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ตำมเที่ยวบินที่ระบุในรำยกำรท่องเที่ยว
2. ค่ำภำษีสนำมบิน ภำษีนำมัน
3. ค่ำห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ตำมที่ระบุในรำยกำรท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุในรำยกำรท่องเที่ยว
5. ค่ำใช้จ่ำยมัคคุเทศก์ / หัวหน้ำทัวร์ ที่คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
6. ค่ำประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 1,000,000 บำท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่ำธรรมเนียมในกำรทำหนังสือเดินทำง หรือเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
2. ค่ำระวำงกระเป๋ำนำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด
3. ค่ำธรรมเนียมวีซำ่
4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น อำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำรท่องเที่ยว ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ มินิบำร์และทีวีช่อง
พิเศษของโรงแรม เป็นต้น
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีหัก ณ ที่จ่ำยของแต่ละประเทศ
6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 เยน / ท่าน / ทริป
เงื่อนไขการชาระเงิน
 กำรเดินทำงในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึนไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน ดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
 กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 10,000 บำท ภำยใน 2 วัน และ ชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทำง
 กรุ ณ ำส่ ง สำเนำหน้ ำพำสปอร์ต ผู้ เ ดิ น ทำง มำที่ tours@thaiskyticket.com (อำยุ ใช้ ง ำนคงเหลื อ ไม่ น้อ ยกว่ ำ 6
เดือน)
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โอนเงินผ่ำนธนำคำร
ธนำคำร

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สำขำ สวนพลู

อี-สกำยลิงค์ ทรำเวล

200-303467-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สำขำ บำงโคล่

นำงสำวนพรัตน์ มหำพีรำภรณ์

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สำขำ ซอยเจริญรำษฏร์ นำยณพดล มหำพีรำภรณ์

670-2-09125-8

**เมื่อท่ำนได้ทำกำรชำระเงินแล้ว กรุณำแจ้งกำรชำระเงิน แจ้งทำงโทรศัพท์ ได้ที่หมำยเลข 02 294 5864 หรือ
ทำงอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com (ส่งสำเนำใบโอนเงิน) / LINE ID: ESKYLINK
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดมัดจำเต็มจำนวน
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำทัวร์ทังหมด
 กรณีกรุป
๊ ที่เดินทำงช่วงวันหยุด เทศกำลต่ำงๆ เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ เป็นต้น ทำงบริษัทฯ ต้องมีกำรกำรันตีมัดจำที่
นั่งกับทำงสำยกำรบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่ำงๆ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่ำมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ทังหมด ไม่วำ่ ยกเลิกกรณีใดก็ตำม
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจำกเป็น
นโยบำยของสำยกำรบิน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำง หรือ เปลี่ ยนแปลงรำคำ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ถึง 25 คนขึนไป
2. ในกรณีที่สำยกำรบินประกำรปรับขึนภำษีนำมัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำภำษีนำมันเพิ่มตำม
ควำมเป็นจริง
3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงหรือขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรำยกำรท่องเที่ยวตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงควำมปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ
ผู้เดินทำงเป็นหลัก
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หำกเกิดเหตุกำรณ์สุดวิสัย เช่น ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน กำรยกเลิกเที่ยวบิน
กำรเมือง กำรประท้วง กำรนัดหยุดงำน กำรก่อจลำจล ปัญหำจรำจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ หรือทรัพย์สินสูญหำย
อันเนื่องมำจำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง หรือจำกกำรโจรกรรม และอุบัติเหตุจำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง
6. กรณีที่สถำนที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สำมำรถเข้ำชมได้เนื่องจำกเหตุสุดวิสัย สภำพอำกำศ เหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือกำร
ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทังสิน
7. กรณี ที่ท่ำ นสละสิ ทธิ์ ใ นกำรใช้ บ ริ ก ำรใดๆ หรื อ ไม่ เ ข้ ำ ชมสถำนที่ ใดๆ ก็ ต ำมที่ ร ะบุ ในรำยกำรท่ อ งเที่ ย ว หรื อ ไม่
เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิน
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทังในประเทศไทย และในต่ำงประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทำงเข้ำ -ออกตำมประเทศที่ระบุ
ไว้ เนื่องจำกกำรครอบครองสิ่งผิดกฎหมำย สิ่งของต้องห้ำม เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตำมบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม
9. กรณีที่ท่ำนใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีนำเงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธใน
กำรเข้ำ-ออกประเทศใดๆ ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คื นค่ำทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทังสิน
10. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทังหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ
ทังหมด
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสำรที่จะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตเข้ำประเทศญี่ปุ่น)
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซำ่ เข้ำประเทศญี่ปน
ุ่ ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่ำจะ
อยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน
่ เอกสำรในขึนตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อยืนยัน
กำรมีคุณสมบัตรกำรเข้ำประเทศญี่ปน
ุ่ ดังต่อไปนี
 ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศญี่ปน
ุ่
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สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึนในระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่ำงพำนักอยู่ในประเทศญี่ปน
ุ่ (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น)
กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียม
ไว้ให้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปน
ุ่ ตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)

1. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ไม่ต่ำว่ำ 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญีป
่ ุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติ เพื่อกำรพำนัก
ระยะสันเท่ำนัน
3. ในขันตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำในกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัตก
ิ ำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำ
ประเทศ และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่อำจจะถูกปฏิเสธในกำรเข้ำประเทศ

กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณี
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนบริษัทฯ
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