
 

 

 

 

 

โดยสายการบนิ Peach Airline  

เปิดประสบการณ์ใหม ่โอกนิาวา่ เกาะสวรรคแ์หง่ญีปุ่่ น 

บนิตรงสายการบนิ Peach Air 

สมัผสัวฒันธรรมชาวรวิกวิ ณ ปราสาทชูร ิ

ชมสตัวโ์ลกใตน้ า้ ณ พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชุราอมู ิ

Wifi บนบสั / มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

03-07 ธนัวาคม 2560 19,888.- 7,900.- 

04-08 ธนัวาคม 2560 19,888.- 7,900.- 

06-10 ธนัวาคม 2560 19,888.- 7,900.- 

18-22 ธนัวาคม 2560 19,888.- 7,900.- 

21-25 ธนัวาคม 2560 19,888.- 7,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

**เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ราคา 2000 บาท/ทา่น** 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

22.30 น       พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบนิ พชี แอร ์โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทคอย

ตอ้นรับ 

วนัสอง สนามบนินาฮา โอกนิาว่า – ผามนัซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสบัปะรดนาโกะ – 

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชุราอูม ิ 

**01.25/01.40/01.55 น. ออกเดนิทางสู ่ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น  

โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่MM990 

 (ราคานีไ้มร่วมอาหารบนเครือ่งบนิ โดยทา่นสามารถซือ้อาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ไดด้ว้ยตนเองบน

เครือ่งบนิ)  

**ตารางเทีย่วบนิ** 

 

 

07.55/08.10/08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาฮะ เกาะโอกนิาวาประเทศญีปุ่่ น ผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรตรวจเช็คสิง่ของ สัมภาระของท่านเรียบรอ้ย แลว้น าทุกท่านเดนิทางสู่ เกาะโอกนิาวา เพื่อชืน่

ชมทวิทัศน์อนังดงามภายในเกาะและไดส้มัผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกนิาวา ในอดตีเป็น

ศูนยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิแต่ถูกญีปุ่่ นยดึเอามาผนวกเขา้กันปัจจุบันเป็นเมอืงเอก และเป็นเมอืงพัก

ตากอากาศและเป็นตน้ก าเนิดศลิปะการต่อสูอ้ย่างคาราเตม้ีหาดทรายขาวสวย น ้าทะเลสีครามและ

ปะการังที่ยังสมบูรณ์ท าใหจ้ังหวัดโอกนิาวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญอีกเกาะหนึ่ง จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่ ผามนัซาโมะ ผาหนิที่สูงชันกว่า 30 เมตรมลีักษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้สูท่ะเลจนี พื้นทีส่ ี

เขยีวของตน้หญา้ที่ข ึน้ปกคลุมจนถงึยอดหนา้ผาตัดกับผืนน ้าทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทัศน์ที่สวยงามที่สดุ

แหง่หนึง่ในโอกนิาวา่ ในวนัทีท่อ้งฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและ

เกาะทีอ่ยูน่อกชายฝ่ังไดอ้ย่างชัดเจน ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญ่นิยมที่จะมาตัง้วงปิกนิก หรอืเลน่กฬีาโปรดของ

ตน ความกวา้งใหญ่ของผาหนิแหง่นี้ว่ากนัว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวถงึ 10,000 คนในเวลาเดยีวกัน



ไดอ้ย่างสบายๆ  จากนั้นแวะชมรา้นโอกาช ิโกเตน รา้นขายขนมที่มีความเก่าแก่และมีชือ่เสยีงมาก 
เพราะใชว้ตัถุดบิธรรมชาตทิอ้งถิน่ลว้นๆ ไมว่า่จะเป็นมนัมว่งรสหวาน น ้าตาลทรายแดง และสบัปะรด เป็น

ตน้ ขนมทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุคอื ขนมมนัมว่ง ทีเ่นื้อมนันุ่ม หวานก าลงัด ีเนื้อแป้งละลายในปาก ใหท้่านไดช้ม

โรงงานผลติและเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดต้ามอธัยาศยั 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านชม สวนสบัปะรดนาโกะ (Nago Pineapple Park) สับปะรดเป็นสนิคา้เกษตรทีม่อียู่บนเกาะ

โอกนิาว่า แต่มชี่วงหนึ่งที่สับปะรดจากต่างประเทศเขา้มาตตีลาดท าใหส้ับปะรดในทอ้งถิน่ราคาตกต ่า 

ทางโอกนิาว่าจงึสรา้งสวนแห่งนี้ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วขนาดเล็ก เพื่อส่งเสรมิการขายสบัปะรดทอ้งถิน่

ใหไ้ดม้ากขึน้ ภายในสวนจ าหน่ายของที่ระลกึ ผลติภัณฑ์ต่างๆที่ผลติจากสับปะรด เช่น ไวน์ น ้าผลไม ้

เคก้ ช็อคโกแลต สับปะรดอบแหง้ และสับปะรดสด นอกจากนี้ยังสามารถชมวธีกีารปอกเปลอืกสบัปะรด

เพือ่บรรจกุระป๋องไดอ้กีดว้ย (ไมร่วมคา่น ัง่รถ เพิม่ทา่นละ 400 เยน) จากนัน้ชม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้

ชุราอูม ิ (Okinawa Churaumi Aquarium) เ ป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น 

ไฮไลท!์!! ของการเยีย่มชมพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าแหง่นี้คอืแท็งกน์ ้าคโุรชโิอะ ซึง่เป็นหนึง่ในแท็งกน์ ้าทีใ่หญ่

ที่สุดของโลก ซึง่ภายในนัน้เต็มไปดว้ยสิง่มชีวีติในทะเลแถบโอกนิาว่าทีห่ลากหลาย สัตวน์ ้าที่โดดเดน่

ที่สุดคอืฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสัตวน์ ้ าหลากหลายชนิด ทัง้ 

ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสือ และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสระน ้ า

กลางแจง้ทีต่ัง้อยูใ่กลร้มิน ้าซึง่เป็นทีจ่ัดการแสดงของโลมาแสนรู ้ เตา่ทะเล และพะยนู ทีจ่ดัขึน้เพยีงไม่กี่

ครัง้ตอ่วนั (ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ แตต่อ้งตรวจสอบเวลาการแสดงกอ่นเขา้พพิธิภณัฑ)์ 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัสาม ปราสาทชูร ิ(ดา้นนอก) – รา้นเครือ่งส าอางและเวชภณัฑ ์– โอกนิาวา่เวลิด ์– ถ า้ธารมรกตเกยีว

คเุซ็นโด -  โรงงานแกว้ - ยา่นถนนโคคไุซโดร ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทชูร ิShuri Castle (ไม่รวมคา่เขา้ชมปราสาทจ่ายเพิม่ประมาณ 820

เยน/ทา่น) ปราสาทชรูดิัง้เดมิ สรา้งขึน้ในชว่งปลายยคุ 1300 มบีทบาทส าคญัในการรวมอ านาจเกาะไว ้

เป็นหนึ่งเดียว อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว  ซึ่งเป็นที่ประทับของ

กษัตรยิโ์ชเอ็ง ในสมัยราชวงศโ์ช ซึง่อาณาจักรรวิกวิเป็นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใตข้องญี่ปุ่ น ใกลก้ับ

เกาะไตห้วนั มคีวามใกลช้ดิกบัทางวฒันธรรมของจนี สถาปัตยกรรมของปราสาทแหง่นี้ สว่นมากจงึไดร้ับ

อทิธพิลมาจากประเทศจนี ในสมัยราชวงศห์มงิ และเมือ่ปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สองตอนที่

กองทัพสัมพันธมติรสามารถยกพลขึน้บกที่โอกนิาว่าได ้พษิแห่งสงครามท าใหป้ราสาทถูกท าลายลง

เกือบทั ้งหมด เหลือเพียงก าแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พน้เหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 

เซนตเิมตร จนกระทั่งปี 1992 ไดม้กีารก่อสรา้งปราสาทชูรโิจขึน้ใหม่หมดใหม้โีครงสรา้งลักษณะเดมิ 

โดยอา้งองิจากภาพถ่ายในอดตี บันทกึทางประวตัศิาสตร ์และความทรงจ าของผูอ้ยูอ่าศยัอยูแ่ถบนัน้ และ

ในปี 1879 ซึง่ปราสาทแหง่นี้ไดร้ับขึน้บัญชเีป็น UNESCO World Heritage ร่วมกบัโบราณสถานอืน่ๆ ใน

เกาะโอกนิาว่า น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นเครือ่งส าอางและเวชภณัฑ ์ รา้นขายเครื่องส าอางและขา้วของ

เครือ่งใช ้กระจุก๊กระจิ๊กสไตลญ์ีปุ่่ น ภายในรา้นมสีนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งส าอางโลคอลแบรนด ์

อุปกรณ์แต่งหนา้ แต่งเล็บ กิ๊ฟชอ้ปน่ารักๆ ตลอดจน ยารักษาโรค คอลลาเจนแบรนดด์ังจากญี่ปุ่ น และ

อืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากกนัตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

  
น าท่านเดนิทางสู่ โอกนิาวา่เวลิด ์น าท่านชม ถ า้ธารมรกตเกยีวคุเซ็นโด ซึง่เป็นถ ้าหนิงอก และหนิ

ยอ้ยสวยงามอยู่ภายใตผ้ืนดนิทีล่กึกว่า 30 เมตร ภายในไดจ้ัดสรา้งทางเดนิเพื่อใหส้ามารถชมความงาม 

ของถ ้า ที่ยาวกว่า 700 เมตร ซึง่ถือเป็นถ ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยีภาย ในถ ้า จะมอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี 

เพราะเป็น ที่ที่ธารน ้าไหลผ่านซอกหนิอยู่ตลอดเวลา ก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์หนิงอกและหนิยอ้ย ขนาด

ใหญ่และกนิพืน้ที ่ เป็นบรเิวณกวา้ง อกีทัง้ภายในยงัมธีารน ้าใสสะอาดไหลผ่านซึง่ปลาสามารถด ารงชีวติ

ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ยังมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้ประจ าทอ้งถิน่ หรือของที่ระลกึต่างๆ รวมถงึรา้นอาหาร

อกีดว้ย จากนัน้น าท่านชม โรงงานแกว้ Glass Factory ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณแหลมทางตอนใตข้องเกาะโอ

กนิาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลติเครือ่งแกว้ที่ใหญ่ทีสุ่ดในจังหวัดโอกนิาวา เครื่องแกว้ทัง้หมดท า

ดว้ยเทคนิคการขึน้แกว้ดัง้เดมิ โดยไม่ไดใ้ชแ้บบขึน้รูป มสีสีันสดใส ดว้ยฝีมอืช่างผูช้ านาญ ชมช่างท า

แกว้ ในขณะท างานสรา้ง เครือ่งแกว้ ทีเ่ป็นการสรา้งสรรคด์ว้ยฝีมอืของชา่งแตล่ะคน ชมหอ้งจดัแสดงผล

งานเครือ่ง แกว้ และใหท้่านสามารถเลอืกซือ้เครื่องแกว้ทีท่่านถูกใจได ้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ยา่นถนนโคคุ

ไซโดร ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอกนิาวา่ ที่ชาวต่างชาตนิยิมมาเดนิเลน่กันเป็นอย่างมาก เพราะทีน่ี่มทีัง้

ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงสไตลข์องโอกนิาวา่และสนิคา้สไตลญ์ีปุ่่ นอกีมากมาย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่  อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื ทอ่งเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโอกนิาวา่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อสิระใหท้่าน ชมเมอืงโอกนิาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มรีถบัสบรกิาร) จังหวัดโอกนิาว่าเป็นจังหวัดที่มคีวาม

แตกตา่งไปจากประเทศญีปุ่่ น มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตนทัง้ดา้นประเพณีและวฒันธรรมทีเ่ป็นแบบ

เฉพาะสัมผัสเสน่หใ์นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดโอกนิาว่า ในวันอสิระนี้ท่านสามารถสนุกสนานกบั



การทดลองน่ัง Yui Monorail รถไฟรางเดีย่วหนึง่เดยีวของโอกนิาวา่ เพือ่เดนิทางไปยงัยา่นชนิโตชนิที่

เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น ามากมาย เชน่ 

• Duty Free หนึง่เดยีวของประเทศญีปุ่่ น 

• Toy R Us รา้นขายของเลน่ เอาใจวยัเด็ก 

• NaHa main Place หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ที่มรีา้นคา้มากกว่า 125 รา้น ทัง้รา้นอาหาร 

เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย ตลอดจนอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เป็นตน้ 

• หา้งออิอน outlet สดุฮติ ยอดนยิมของคนไทยไมว่า่ไปญีปุ่่ นเมอืงไหน ตอ้งไปทีน่ี่ 

• MATSUMOTO KIYOSHI รา้นจ าหน่ายเครือ่งส าอางชือ่ดงั ทีเ่ป็นรา้นขวญัใจของชาวไทย  

• DONQUIJOTE หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัจากยา่นชนิจกูมุาเปิดใหบ้รกิาร 24 ช.ม.อกีดว้ย  

• ยา่นถนนโคคุไซโดร ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอกนิาว่า ที่ชาวต่างชาตนิิยมมาเดนิเล่นกันเป็น

อยา่งมาก เพราะทีน่ี่มทีัง้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงสไตลข์องโอกนิาวา่และสนิคา้สไตลญ์ีปุ่่ น

อกีมากมาย  

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิงทีต่า่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 

ทีพ่กั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

Trick!!!  

• เมืองนาฮะ เมืองหลวงของโอกนิาว่า มีระบบการขนส่งสาธารณะทีเ่ป็นทีน่ยิม คอื โมโนเรยีล ทีส่ามารถ

เดนิทางไปยงัจดุตา่งๆ ภายในเมอืงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

• หา้มพลาด ไอศกรมี Blue Seal และส าหรบัทา่นทีเ่ป็นคอเบยีรก็์ตอ้ง Orion beer ทีม่แีหลง่ผลติทีโ่อกนิาวา่

เทา่น ัน้ และมนัมว่ง รวมถงึผลผลติทีท่ าจากสปัปะรด 

 

วนัทีห่า้ อเมรกินัวลิเลจ – อาชบิานา เอา้เลท – สนามบนินาฮะ -อสนามบนิสวุรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 



น าท่านมุ่งหนา้สู่ อเมรกินั วลิเลจ American Village ตัง้อยู่ในเมอืงที่มชี ือ่ว่า ชาตงั อยู่ตอนกลาง

ของโอกนิาวา สรา้งเลยีนแบบแหล่งชอ้ปป้ิงย่านซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา ที่นี่เป็นแหลง่ชอ้ป

ป้ิงที่มีสนิคา้สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้่านไดเ้ลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสรา้งความ

สนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลิง่, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชงิชา้สวรรค์, ไลฟ์เฮา้ส์, บาร์, 

รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, รา้นเสือ้ผา้ และรา้นตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และชายหาด เรยีกได ้

วา่มรีา้นคา้ตา่งๆ รวมกนัอยูท่ีน่ี่เกอืบทัง้หมด 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง อาชบินิ่า เอาทเ์ลท มอลล ์เป็นเอา้ทเ์ลทขนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงโอกนิาวา 

ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ตามอัธยาศัย จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควร น าท่าน

เดนิทางสสูนามบนินาฮะ 

21.15/21.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ พชีแอร ์เทีย่วบนิที ่MM989 

00.20/00.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 4,000 บาท 
 

 

เงือ่นไขสายการบนิพชี แอรไ์ลน ์ ทีน่ ัง่บนเครือ่งเป็นระบบ Random  

หากประสงคจ์ะอพัทีน่ ัง่ 
**ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นออกเดนิทาง**  

รายละเอยีด ดงันี ้
1. Pleasure Seat ราคา 700 บาท/ทา่น/เทีย่ว **โซนดา้นหนา้กอ่น Exit Row 

2. Smart Seat ราคา 1,000 บาท/ทา่น/เทีย่ว **แถวที ่12 ไมส่ามารถเอนได ้

3. Fast Seat ราคา 1,500 บาท/ทา่น/เทีย่ว  



 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 

ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งม ี เมือ่แสงแดด

กระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบิน เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั้นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้ง

ขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 



× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางข ึน้ต า่ 34 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางท่องเที่ยวทรปิใด, วนัที่ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาด

จากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 

2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่

ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

(กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน 

➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต  ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข ึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธ

ได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 

นิว้)  

➢ กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีส่ัมภาระน ้ าหนักเกนิ 

(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบัุตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไม่

ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิ

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้

เมอืงหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านัก

อยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นส ิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 



3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 


