โดยสายการบิน Peach Airline
เปิ ดประสบการณ์ ใหม่ โอกินาว่ า เกาะสวรรค์ แห่ งญี่ปุ่น
บินตรงสายการบิน Peach Air
สั มผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชู ริ
ชมสั ตว์ โลกใต้ นา้ ณ พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชุราอูมิ
Wifi บนบัส / มีนา้ ดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**
**เด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี (Infant) ราคา 2000 บาท/ท่าน**
วันเดินทาง
25-29 มีนาคม 2561
27-31 มีนาคม 2561
01-05 เมษายน 2561
03-07 เมษายน 2561
06-10 เมษายน 2561

ราคาผู้ใหญ่
22,888.22,888.22,888.23,888.23,888.-

พักเดี่ยว
7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

07-11 เมษายน 2561
08-12 เมษายน 2561
11-15 เมษายน 2561 (สงกรานต์ )
12-16 เมษายน 2561 (สงกรานต์ )
13-17 เมษายน 2561 (สงกรานต์ )
14-18 เมษายน 2561 (สงกรานต์ )
15-19 เมษายน 2561
21-25 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
13-17 พฤษภาคม 2561
18-22 พฤษภาคม 2561
19-23 พฤษภาคม 2561
20-24 พฤษภาคม 2561
22-26 พฤษภาคม 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
26-30 พฤษภาคม 2561
27-31 พฤษภาคม 2561
วันแรก

23,888.24,888.29,999.30,888.29,999.23,888.23,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.22,888.-

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

สนามบินสุ วรรณภูมิ

22.30 น

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน พีช แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยต้อนรับ

วันสอง

สนามบินนาฮา โอกินาว่ า – ผามันซาโมะ - ร้ านโอกาชิ โกเตน – สวนสั บปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้าชุ
ราอูมิ

**01.25/01.40/01.55 น. ออกเดินทางสู่ ณ สนามบินนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เทีย่ วบินที่ MM990
(ราคานีไ้ ม่ รวมอาหารบนเครื่องบิน โดยท่านสามารถซื้ออาหารพร้ อมเครื่องดื่มได้ ด้วยตนเองบนเครื่องบิน)
**ตารางเที่ยวบิน**

07.55/08.10/08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็ค
สิ่ งของ สัมภาระของท่านเรี ยบร้ อย แล้วนาทุกท่านเดิ นทางสู่ เกาะโอกินาวา เพื่อชื่ นชมทิวทัศน์อนั งดงาม
ภายในเกาะและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องชาวโอกินาวา ในอดีตเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักร
ริ วกิวแต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากันปั จจุบนั เป็ นเมืองเอก และเป็ นเมืองพักตากอากาศและเป็ นต้นกาเนิ ด
ศิลปะการต่อสู ้อย่างคาราเต้มีหาดทรายขาวสวย น้ าทะเลสี ครามและปะการังที่ยงั สมบูรณ์ ทาให้จงั หวัดโอกิ
นาวาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอีกเกาะหนึ่ ง จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ผามันซาโมะ ผาหิ นที่สูงชันกว่า 30
เมตรมีลกั ษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ข้ ึนปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับ
ผืนน้ า ทะเลสี ฟ้ าใส เป็ นทิ วทัศน์ ที่ส วยงามที่ สุ ดแห่ ง หนึ่ งในโอกิ นาว่า ในวันที่ ทอ้ งฟ้ าสดใสจะสามารถ
มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนื อและเกาะที่อยูน่ อกชายฝั่ งได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่ วนใหญ่
นิยมที่จะมาตั้งวงปิ กนิก หรื อเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหิ นแห่ งนี้ วา่ กันว่าสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายๆ จากนั้นแวะชมร้ านโอกาชิ โกเตน ร้านขายขนมที่
มี ความเก่ าแก่ และมี ชื่อเสี ยงมาก เพราะใช้วตั ถุ ดิบธรรมชาติ ทอ้ งถิ่ นล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็ นมันม่วงรสหวาน
น้ าตาลทรายแดง และสับปะรด เป็ นต้น ขนมที่มีชื่อเสี ยงที่สุดคือ ขนมมันม่วง ที่เนื้อมันนุ่ม หวานกาลังดี เนื้ อ
แป้ งละลายในปาก ให้ท่านได้ชมโรงงานผลิตและเลือกซื้ อเป็ นของฝากกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านชม สวนสั บปะรดนาโกะ (Nago Pineapple Park) สับปะรดเป็ นสิ นค้าเกษตรที่มีอยูบ่ นเกาะโอกินาว่า
แต่มีช่วงหนึ่งที่สับปะรดจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดทาให้สับปะรดในท้องถิ่นราคาตกต่า ทางโอกินาว่าจึง
สร้างสวนแห่งนี้ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็ก เพื่อส่ งเสริ มการขายสับปะรดท้องถิ่นให้ได้มากขึ้น ภายใน
สวนจาหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจากสับปะรด เช่น ไวน์ น้ าผลไม้ เค้ก ช็อคโกแลต สับปะรด
อบแห้ง และสับปะรดสด นอกจากนี้ ยงั สามารถชมวีธีการปอกเปลือกสับปะรดเพื่อบรรจุกระป๋ องได้อีกด้วย
(ไม่ รวมค่ า นั่ งรถ เพิ่ม ท่ า นละ 400 เยน) จากนั้นชม พิ พิธ ภั ณฑ์ สั ต ว์ น้า ชุ ราอู มิ (Okinawa Churaumi
Aquarium) เป็ นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์ !!! ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า
แห่ งนี้ คือแท็งก์น้ าคุโรชิ โอะ ซึ่ งเป็ นหนึ่งในแท็งก์น้ าที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่ งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่ งมีชีวิต
ในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย สัตว์น้ าที่โดดเด่นที่สุดคือฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู อิสระให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับสัตว์น้ าหลากหลายชนิด ทั้ง ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสื อ และฉลามวัว ปลาเรื องแสง ตลอดจน
หอยต่างๆ นอกจากนี้ ยงั มีสระน้ ากลางแจ้งที่ต้ งั อยูใ่ กล้ริมน้ าซึ่ งเป็ นที่จดั การแสดงของโลมาแสนรู ้ เต่าทะเล
และพะยูน ที่จดั ขึ้ นเพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน (ไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม แต่ ต้องตรวจสอบเวลาการแสดงก่ อนเข้ า
พิพธิ ภัณฑ์ )
ค่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
ทีพ่ กั
RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันสาม
ปราสาทชู ริ (ด้ านนอก) – ร้ านเครื่ องสาอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่ าเวิลด์ – ถ้าธารมรกตเกียวคุ เซ็ นโด โรงงานแก้ว - ย่ านถนนโคคุไซโดริ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนาท่านสู่ ปราสาทชู ริ Shuri Castle (ไม่ รวมค่ าเข้ าชมปราสาทจ่ ายเพิ่มประมาณ 820เยน/ท่ าน)
ปราสาทชู ริด้ งั เดิ ม สร้ างขึ้นในช่ วงปลายยุค 1300 มีบทบาทสาคัญในการรวมอานาจเกาะไว้เป็ นหนึ่ งเดียว

เทีย่ ง

ค่า
ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่
เช้ า

อาคารอันเป็ นปราสาทตามแบบสถาปั ตยกรรมของชาวริ วกิ ว ซึ่ งเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยโ์ ชเอ็ง ในสมัย
ราชวงศ์โช ซึ่ งอาณาจักรริ วกิวเป็ นอาณาจักรหนึ่ งทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ใกล้กบั เกาะไต้หวัน มีความใกล้ชิด
กับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปั ตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ ส่ วนมากจึงได้รับอิทธิ พลมาจากประเทศจีน ใน
สมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพล
ขึ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษแห่ งสงครามทาให้ปราสาทถูกทาลายลงเกื อบทั้งหมด เหลื อเพียงกาแพงปราสาท
เพียงไม่กี่ส่วนโผล่พน้ เหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทัง่ ปี 1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาท
ชูริโจขึ้นใหม่หมดให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และ
ความทรงจาของผูอ้ ยูอ่ าศัยอยูแ่ ถบนั้น และในปี 1879 ซึ่ งปราสาทแห่ งนี้ ได้รับขึ้นบัญชี เป็ น UNESCO World
Heritage ร่ วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกิ นาว่า นาท่านช้อปปิ้ ง ร้ านเครื่องสาอางและเวชภัณฑ์ ร้าน
ขายเครื่ องสาอางและข้าวของเครื่ องใช้ กระจุ๊กกระจิ๊กสไตล์ญี่ปุ่น ภายในร้านมีสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้ง
เครื่ องสาอางโลคอลแบรนด์ อุปกรณ์แต่งหน้า แต่งเล็บ กิ๊ฟช้อปน่ารักๆ ตลอดจน ยารักษาโรค คอลลาเจนแบ
รนด์ดงั จากญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่ านเดิ นทางสู่ โอกินาว่ าเวิล ด์ นาท่ า นชม ถ้าธารมรกตเกียวคุ เซ็ นโด ซึ่ ง เป็ นถ้ า หิ นงอก และหิ นย้อย
สวยงามอยูภ่ ายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตร ภายในได้จดั สร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงาม ของถ้ า ที่
ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่ งถือเป็ นถ้ าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี ยภาย ในถ้ า จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็ น ที่ที่ธาร
น้ าไหลผ่านซอกหิ นอยูต่ ลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหิ นย้อย ขนาดใหญ่และกินพื้นที่ เป็ น
บริ เวณกว้าง อีกทั้งภายในยังมีธารน้ าใสสะอาดไหลผ่านซึ่ งปลาสามารถดารงชีวติ ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยงั
มี ร้านจาหน่ า ยสิ นค้าประจาท้องถิ่ น หรื อของที่ ระลึ กต่า งๆ รวมถึ งร้ านอาหารอี กด้วย จากนั้นนาท่านชม
โรงงานแก้ ว Glass Factory ซึ่ ง ตั้งอยู่บ ริ เวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกิ นาวาโรงงานแห่ งนี้ เป็ น
โรงงานผลิตเครื่ องแก้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโอกินาวา เครื่ องแก้วทั้งหมดทาด้วยเทคนิ คการขึ้นแก้วดั้งเดิ ม
โดยไม่ได้ใช้แบบขึ้นรู ป มีสีสันสดใส ด้วยฝี มือช่างผูช้ านาญ ชมช่างทาแก้ว ในขณะทางานสร้าง เครื่ องแก้ว
ที่เป็ นการสร้ างสรรค์ด้วยฝี มื อของช่ างแต่ละคน ชมห้องจัดแสดงผลงานเครื่ อง แก้ว และให้ท่านสามารถ
เลือกซื้ อเครื่ องแก้วที่ท่านถูกใจได้ นาท่านช้อปปิ้ งที่ ย่ านถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปปิ้ งชื่ อดังของโอกินาว่า ที่
ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่มีท้ งั ของที่ระลึกและสิ นค้าพื้นเมืองสไตล์ของโอกินา
ว่าและสิ นค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
อิสระช้ อปปิ้ งเต็มวัน หรือ ท่องเทีย่ วสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่ างๆในโอกินาว่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระให้ท่าน ชมเมื องโอกิ นาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริ การ) จังหวัดโอกิ นาว่าเป็ นจังหวัดที่ มีความ
แตกต่างไปจากประเทศญี่ปุ่น มีความเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นของตนทั้งด้านประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็ นแบบ
เฉพาะสัมผัสเสน่ ห์ในความเป็ นอัตลักษณ์ ของจังหวัดโอกิ นาว่า ในวันอิสระนี้ ท่านสามารถสนุ กสนานกับ
การทดลองนัง่ Yui Monorail รถไฟรางเดี่ยวหนึ่ งเดียวของโอกินาว่า เพื่อเดินทางไปยังย่านชิ นโตชิ นที่เป็ น
ที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าชั้นนามากมาย เช่น

 Duty Free หนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น
 Toy R Us ร้านขายของเล่น เอาใจวัยเด็ก
 NaHa main Place ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้ามากกว่า 125 ร้าน ทั้งร้านอาหาร เสื้ อผ้า
เครื่ องแต่งกาย ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็ นต้น
 ห้ างอิออน outlet สุ ดฮิต ยอดนิยมของคนไทยไม่วา่ ไปญี่ปุ่นเมืองไหน ต้องไปที่นี่
 MATSUMOTO KIYOSHI ร้านจาหน่ายเครื่ องสาอางชื่อดัง ที่เป็ นร้านขวัญใจของชาวไทย
 DONQUIJOTE ห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังจากย่านชินจูกุมาเปิ ดให้บริ การ 24 ช.ม.อีกด้วย
 ย่ านถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโอกินาว่า ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก
เพราะที่นี่มีท้ งั ของที่ระลึกและสิ นค้าพื้นเมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสิ นค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพือ่ ความสะดวกสบายในการช้ อปปิ้ งทีต่ ่ างๆ บนเกาะโอกินาว่า**
RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ทีพ่ กั
Trick!!!
• เมืองนาฮะ เมืองหลวงของโอกินาว่ า มีระบบการขนส่ งสาธารณะทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม คือ โมโนเรียล ทีส่ ามารถเดินทางไปยังจุดต่ างๆ
ภายในเมืองได้ อย่างสะดวกสบาย
• ห้ ามพลาด ไอศกรีม Blue Seal และสาหรับท่ านที่เป็ นคอเบียร์ ก็ต้อง Orion beer ที่มีแหล่ งผลิตที่โอกินาว่ าเท่ านั้น และมัน
ม่ วง รวมถึงผลผลิตทีท่ าจากสั ปปะรด
วันทีห่ ้ า
เช้ า

อเมริกนั วิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -อสนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านมุ่งหน้าสู่ อเมริ กัน วิลเลจ American Village ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกิ
นาวา สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้ งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่นี่เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีสินค้า
สารพันหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ ยงั มีสถานที่บนั เทิงสร้างความสนุ กสนาน เช่น โรง
ภาพยนตร์ , โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์ , ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์ เฮ้าส์ , บาร์ , ร้านอาหาร, ร้านหนังสื อ, ร้าน
เสื้ อผ้า และร้านตัวแทนจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม และชายหาด เรี ยกได้วา่ มีร้านค้าต่างๆ รวมกันอยูท่ ี่นี่
เกือบทั้งหมด
เทีย่ ง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง อาชิ บิน่า เอาท์ เลท มอลล์ เป็ นเอ้าท์เลทขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอกินาวา ให้ท่าน
ได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย ตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู
สนามบินนาฮะ
21.15/21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน พีชแอร์ เที่ยวบินที่ MM989
00.20/00.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

เงื่อนไขสายการบินพีช แอร์ ไลน์ ทีน่ ั่งบนเครื่องเป็ นระบบ Random
หากประสงค์ จะอัพทีน่ ั่ง
**ต้ องแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนออกเดินทาง**
รายละเอียด ดังนี้
1. Pleasure Seat ราคา 700 บาท/ท่าน/เทีย่ ว **โซนด้ านหน้ าก่อน Exit Row
2. Smart Seat ราคา 1,000 บาท/ท่าน/เทีย่ ว **แถวที่ 12 ไม่ สามารถเอนได้
3. Fast Seat ราคา 1,500 บาท/ท่าน/เทีย่ ว

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ ว สี่ โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิ ดเร็ ว 1 ชม. เดินทาง
ควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิ มะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างจ้า
สะท้อนเข้าตาได้
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็ นต้น โดยมิ ต้องแจ้ง ให้ท ราบล่ วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถ
ให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดิ นทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่น กรณี ประกาศให้กลับมายื่นร้ องขอวีซ่าอี กครั้ ง (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ี่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดิ นทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่นร้อง
ขอวีซ่า
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกิ นกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิ นขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ต่า 34 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดิ นทางได้ หากผูเ้ ดิ นทางทุกท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่ านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่ งเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกค้าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน
20 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่ วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่ งรายชื่ อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่องเทีย่ วทริปใด, วันทีใ่ ด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสื อเดินทาง(Passport) มาให้
ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ
เพือ่ ใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่า 2 หน้า
หากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่ อน ขอคืนเงิ น ได้ทุก
กรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า

ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงิน
มัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
 เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สู งไม่เกิน 115 เซนติเมตรหรื อ25 เซนติเมตร(9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร(18 นิ้ว)
 กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนัก
เกิน (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
 ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สาคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่ อนการเดินทาง)
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่
จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริ ษัททัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
2. หากท่ านยกเลิกทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ น
ปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้

 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดิ นทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า
เมืองห้ามเดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานัก
อยูใ่ นประเทศไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั้ นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะ
ด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุ รกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น* ดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯจัดการให้)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯ จัดการให้)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพือ่ ความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ าและ
บริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทาง หรือปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีทมี่ ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้ เป็ นเพี ย งข้อเสนอที่ ต้องได้รับ การยืนยันจากบริ ษ ทั ฯ อี ก ครั้ งหนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความพร้ อมให้บริ การของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผูเ้ ดิ นทางต้องการความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษ อาทิ เช่ น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่ อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุ เทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผู ้
เดิ นทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
12. กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ
ในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิม่
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา
ซึ่ งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจานวน3 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

