
 

 

รหัสทัวร 1900085 
ทัวรญ่ีปุ�น โอกินาวา เกาะสวาท หาดสวรรค 4 วัน 2 คืน (MM) 
ศาลเจานามิโนอูเอะ   ชมโอกินาวาเวิลด  ถํ้าเกียวคุเซ็นโด   หมูบานอาณาจักรริวกิว   
ชมปราสาทชูริ   น่ังเรือทองกระจกคาริยูชิ   จูราอุมิอควาเรียม     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

22.00 น.  คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ เคานเตอร..... 
ของสายการบิน PEACH AIR (MM) พบเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเคร่ือง  

   
วันที่ 2 ทาอากาศยานนาฮา – โอกินาวาเวิลด  - ถํา้เกียวคุเซ็นโด – หมูบานอาณาจกัรริวกิว – ช็

อปปم�งชินโตชินศาลเจานามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไมรวมคาเขาชมปราสาทดานใน) 
01.25 น. ออกเดินทางสู ณ สนามบินนาฮะ โอกินาวา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน PEACH 

AIR เที่ยวบินที่ MM990 ***สายการบิน Peach Air  ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบ
จะเปนระบบสุมที่น่ัง หากตองการเลือกทีน่ั่งจะตองชําระเงินตามอัตราที่สายการบิน
กําหนดและไมมบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทัง้ไปและกลับ     
*** น้ําหนักกระเป�า 20 ก.ก./ ทาน ไมเกิน 1 ช้ิน ถอืขึ้นเคร่ือง 7 ก.ก.ไมเกิน 2 ช้ิน ***
    

 
ที่น่ังบนเคร่ืองสายการบิน PEACH AIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทานสามารถอัพเกรดที่น่ังได รายละเอียดดังน้ี 

1. ที่น่ัง FAST SEAT ชําระเพิม่ 1,000 บาท / ทาน / เที่ยว 
เปนที่ น่ังในแถวหนาสุด (แถวที่1) มีพื้นที่วางดานหนาตรงที่พักขากวางเปนพิเศษ, ออกจาก
เคร่ืองไดเปนคนแรกนอกจากน้ี ทางสายการบินจะติดป�ายใหสิทธิพิเศษที่สัมภาระโหลดใต



 

 

เคร่ืองของทาน เพื่อใหทานสามารถรับสัมภาระไดรวดเร็วขึ้น (ทางบริษัทไมสามารถรับรอง
ไดวาทานจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับสัมภาระกอนทุกคร้ัง อันเน่ืองจากสภาพการณตางๆ
ของสนามบิน) ทางสายการบินแนะนําใหทานใชบริการ Fast Seat ในกรณีที่ทานรีบเรง
หรือตองการประหยัดเวลาในการเดินทาง 
* ผูโดยสารพรอมเด็กสามารถใชบริการที่น่ังโดยสารในแถวที่ 1 (Fast Seat) ได ทั้งน้ี 
กรุณารับทราบวา เกาอ้ีสําหรับเด็ก บางประเภทมีความเปนไปไดที่จะไมสามารถติดต้ังกับที่
น่ังโดยสารได 
* บริเวณที่น่ังโดยสารในแถวที่1 (Fast Seat) ไมสามารถยกที่วางแขนขึ้นได 
2. ที่น่ัง SMART SEAT ราคา 800 บาท / ทาน / เที่ยว 
ที่ น่ังโดยสารบริเวณแถวที่ 2 จากดานหนา จนถึงแถวที่ 5 และที่ น่ังแถวหนาประตูฉุกเฉิน 
(แถวที่ 12, 13) 
ที่ น่ังโดยสารบริเวณแถวที่ 2 จากดานหนา จนถึงแถวที่5 เพิ่มความสะดวกเวลาขึ้นและลง
เคร่ืองบิน สวนที่ น่ังแถวหนาประตูฉุกเฉิน (แถวที่ 12, 13) จะมีบริเวณวางเทาที่กวางกวาที่
น่ังอ่ืนๆ 
* ทานผูโดยสารที่มีที่ น่ังสําหรับเด็ก (ชายดชีท) ไมสามารถน่ังบริเวณที่น่ังหนาประตูฉุกเฉิน 
แถวที่ 12, 13 ได 
* ที่ น่ังแถวที่ 12, 13 ซึ่งเปนที่ น่ังบริเวณประตูฉุกเฉินนั้นมีขอจํากัดในการใช กรุณา
ตรวจสอบตามดานลางน้ี 
* โปรดรับทราบวาที่ น่ังแถวที่ 12 ไมสามารถเอนเกาอ้ีได 
 
*หมายเหตุ หากมคีวามประสงคจะอัพเกรดทีน่ั่งกรุณาแจง 72 ช่ัวโมงกอนเดินทาง และตองเช็คที่น่ัง
วางกบัทางเจาหนาที่เทาน้ัน 
 

07.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนาฮา โอกินาวา ประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลวผานชมววิทิวทศันอันงดงามภายในเกาะและสัมผสักบั
วัฒนธรรมความเปนอยูของชาวโอกินาวา ในอดีตเปนศูนยกลางของอาณาจักรริวกิว แต
ถูกญี่ปุ�นยึดเอามาผนวกเขาดวยกัน ปจจุบันเปนเมืองเอกและเปนเมืองพักตากอากาศ 
และยังเปนตนกําเนิดศิลปะการตอสูอยางคาราเตอีกดวย หาดทรายขาวสวย น้ําทะเลสี
ครามใสสะอาด ปะการังที่ยังคงสมบูรณ ทําใหจังหวัดโอกินาวาเปนแหลงทองเที่ยว
สําคัญอีกที่หน่ึงของญี่ปุ�น นําทานออกเดินทางสู ศาลเจานามิโนอูเอะ ซึ่งเปน 1 ใน 8 
ศาลเจาใหญของริวกิว เปนที่บูชาเทพเจาของญี่ปุ�น ชาวโอกินาวาจะมาไหวศาลเจาแหงน้ี



 

 

เปนที่แรกในวันปใหมของทกุๆ ป ในอดีตเกาะริวกิวเปนเกาะทีม่ีการคากับ ญี่ปุ�น เกาหลี 
จีนและเมืองตางๆ ทางใตรวมถึงอาณาจักรสยาม ผูที่เดินทางมาถึงหรือกําลังจะออก
เดินทางจะขอพรจากศาลเจาแหงน้ีใหการเดินทางปลอดภัย พระราชาแหงริวกิวก็เสด็จ
มาเปนตัวแทนชาวริวกิวเพื่อขอพรใหทํามาคาคลอง ผลผลิตอุดมสมบูรณ ประเทศชาติมี
ความรุงเรืองสงบสุข ในยุคสมัยเมจิ อาณาจักรริวกิวไดลมสลายและรวมเขากับญี่ปุ�น 
ศาลเจาแหงน้ีจึงไดรับเกียรติใหเปนศูนยกลางดานศาสนาบนเกาะแหงน้ี  
นําทานชม โอกินาวาเวิลด  ต้ังอยูในเมืองนันโจะ จังหวัดโอกินาวา สถานที่ทองเที่ยวที่
รวบรวมเร่ืองราวแหลงทองเที่ยวที่มีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตรมากมายของโอกินาวา  ในตัวโอกินาวาเวิลดมีสถานที่นาสนใจหลายแหง
ดวยกัน แตสถานที่แนะนําใหไปเยือนมากที่สุด คือ ถํ้าเกียวคุเซ็นโด สามารถเที่ยวชมได
ตลอดทั้งป วากันวาถํ้าแหงน้ีเกิดขึ้นจากปะการังธรรมชาติมามากกวา 300,000 ป
มาแลว ปจจุบันเปดใหชมแคชวง 850 เมตร ภายในถํ้าจัดทางเดินใหเรียบรอยชมความ
งดงาม และความนาพิศวงของหินงอกหินยอย ลําธาร น้ําตก ที่มีรูปรางตางๆ นานา และ
ยังมี หมูบานอาณาจักรริวกิว หมูบานโบราณสวยงามที่ถูกจดใหเปนทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมของชาติ สวนผลไมทรอปคอล ที่มีตนไมถึง 450 ตนจากพืชพันธุผลไม
มากมายถึง 100 ชนิด และทายสุดน้ียังมี งานแสดง การแสดงพื้นเมือง Super Aisa ที่
ใหทานไดสัมผัสกับประสบการณวัฒนธรรมริวกิวที่มีสเนห อิสระอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย ณ โอกินาวาเวิลดจากน้ัน ชมปราสาทชูริ (ไมรวมคาเขาชมปราสาทดานใน) 
ปราสาทแหงน้ีไมปรากฏวาเร่ิมสรางในสมัยใด แตมีหลักฐาน วาเปนที่ประทับของ
พระราชาแหงราชอาณาจักรริวกิว ปราสาทแหงน้ีมีประวัติความเปนมาต้ังแตป พ.ศ. 
1996 และผานการบูรณะคร้ังใหญมาแลวถึง 5 รอบในอดีตเปนจุดศูนยกลางของการ
ปกครองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเกาะริวกิว มีสถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางจีน 
และญี่ปุ�น อิสระชอปปم�งที่ยาน ชินโตชิน ซึ่งเปนยานเมืองใหญ มีรานคาตาง ๆ  ใหทานไดช
อปปم�งมากมาย เชน รานนะฮา เมนเพลส ซึ่งเปนเหมือนซุปเปอรมารเก็ต หางราน
สรรพสินคา ราน 100 เยน รานคาตาง ๆ เปนตน และที่ใกล ๆ กัน มีรานหนังสือ ดีวีดี สึ
ตายะ รานUNIQLO ซึ่งมีเสื้อผาผูชาย และผูหญิงที่หลายหลาย หลายสไตลใหเลือก ราน 
MUJI เปนตน นําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองใชไฟฟ�าแบรนดญี่ปุ�นช่ือดัง ณ ยามาดะ เดนกิ 
มีสินคาใหเลือกซื้อมากมายเชน เคร่ืองใชไฟฟ�าในครัวเรือน กลองถายรูป และสินคาแบ
รนดญี่ปุ�นมากมาย  

   เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (1) บริการทานดวยเมนูชาบู ชาบู สไตลญีปุ่�น ทัง้
ใหทานไดรับชมโชวการแรเน้ือปลาทูนาสดๆ และยังใหทานไดลิม้ลองปลาทูนาสดๆ อีก
ดวย 



 

 

        พกัที่  Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
หมายเหตุ : ชวงวันหยดุของญี่ปุ�นโรงแรมอาจจะหนาแนนไมสามารถใชโรงแรมเดียวกันทั้ง 2 คืนได 
อาจจะตองพกัคืนแรกนอกเมือง คืนที่สองพักในเมือง หรือ พกัโรงแรมรีสอรททัง้ 2 คืน ทางบริษทัขอ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการ
เดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษทัจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง  
 
วันที่ 3        หนาผามันซาโมะ - การ น่ังเรือทองกระจก – จรูาอุมิอควาเรียม –  
  เมริกันวิลเลจ 

 
     เชา          รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั (2) 

จากน้ันนําทานสู คาริยูชิ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ น่ังเรือทองกระจก เพื่อชมหมู
ปะการังน้ําต้ืนและปลาทะเล รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอยางใกลชิด รวมไปถึงใหอาหารกับ
ฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศํยอยูตามแนวปะการังที่อุดมสมบูรณนําทานเดินทางสู หนา
ผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกวา 30 เมตร ลักษณะคลายงวงชางหันหนาออกสูทะเลจีน 
พื้นที่สีเขียวของตนหญาที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหนาผาตัดกับน้ําทะเลสีฟ�าใส เปน
ทิวทัศนที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโอกินาวา ในวันที่ทองฟ�าแจมใสจะสามารถมองเห็น
ความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยูนอกชายฝم�งไดอยางชัดเจน ความ
กวางใหญของผาหินแหงน้ีวากันวาสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดถึง 10,000 คนได
อยางสบาย ชาวญี่ปุ�นสวนใหญจึงนิยมทีจ่ะมาตัง้แคมป�หรือเลนกีฬาในสถานทีแ่หงน้ีดวย  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) บริการทานดวยเมนูเทปนยากิสไตลญี่ปุ�น 
นําทานเดินทางสู จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ทันสมัยและใหญที่สุดในญี่ปุ�น   
และใหญเปนอันดับ 3 ของโลก เร่ิมเปดใหเขาชมต้ังแตป 2002 ช่ืออควาเรียมไดมา
จากคําวา Chura หมายถึง ความงาม และ Umi หมายถึง ทะเล ซ่ึงไดมาจากการโหวต
ช่ือจาก 13,000 เสียงโหวตและมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก เปนสถานที่แสดงพันธุปลา
ทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพื้นที่กวา 19,000 ตารางเมตร มีแทงคน้ํา
มากถึง 77 แทงค ที่น่ีแบงออกเปน 4 ช้ัน แตละช้ันจะแบงแยกไปตามโซน คือ Great 
Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจําลองระบบ
นิเวศนที่เสมือนจริง ทําใหปะการังทีม่ีชีวิตสามารถขยายพันธุไดอยางตอเน่ือง ชมปลาตวั
ตัวนอยแหวกวายตามแนวปะการังหลากสีที่เคลื่อนไหวอยางอิสระ ชมสัตวทะเลมากมาย 
เชน งูทะเล ปลิงทะเล หอยเมน กุงมังกรยักษ ปูอลาสกา และที่สุดของความอลังการเกิน
บรรยาย ตูปลาอะครีลิคที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น ขนาดกวาง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และ
หนาถึง 60 ซม. ฉากหลังเปนฉลามวาฬและปลากระเบนขนาดยักษซึ่งเปนไฮไลทของอค



 

 

วาเรียมแหงน้ี ใหทานไดเพลิดเพลินกับโลกแหงทองทะเลตามอัธยาศัย จากน้ันชม การ
แสดงปลาโลมาแสนรู ที่บอแสดงโชวกลางแจง โอคิจัง เธียรเตอร ซึ่งมีวาฬเพชฌฆาต
และโลมาปากขวด ที่มีความฉลาดแสนรูที่จะทําใหทานประทับใจในความสามารถ (การ
แสดงประมาณ 20 นาที)  นําทานมุงหนาสู อเมริกัน วิลเลจ American Village  
ต้ังอยูในเมืองที่มีช่ือวา ชาตัง อยูตอนกลางของโอกินาวา สรางเลียนแบบแหลงชอปปم�ง
ยานซานดิเอโกในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ น่ีเปนแหลงชอปปم�งที่มีสินคาสารพัน
หลากหลายสไตลใหทานไดเลือกสรร นอกจากน้ียังมีสถานที่บันเทิงสรางความสนุกสนาน 
เชน โรงภาพยนตร, โบวลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร, ชิงชาสวรรค, ไลฟ�เฮาส, บาร, 
รานอาหาร, รานหนังสือ, รานเส้ือผา และรานตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม และ
ชายหาด เรียกไดวามรีานคาตางๆ รวมกันอยูที่น่ีเกือบทั้งหมดรับประทานอาหารเย็น ณ 
ภัตตาคาร (4) บริการทานดวยเมนู Japanese Set  

พักที ่   Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
 
หมายเหตุ : ชวงวันหยดุของญี่ปุ�นโรงแรมอาจจะหนาแนนไมสามารถใชโรงแรมเดียวกันทั้ง 2 คืนได 
อาจจะตองพกัคืนแรกนอกเมือง คืนที่สองพักในเมือง หรือ พกัโรงแรมรีสอรททัง้ 2 คืน ทางบริษทัขอ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอน
เดินทาง  

 
  เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั (5) 

อิสระใหทาน ชมเมืองโอกินาวา ตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาวาเปนจังหวัด
ที่มีความแตกตางจากจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศญี่ปุ�นเน่ืองจากตําแหนงที่ต่ังซึ่งอยูหางจากเกาะ
ใหญทั้ง 4 ซ่ึงเปนเกาะหลักของประเทศ   จึงทําใหโอกินาวามคีวามเปนเอกลักษณในแบบฉบับ
ของตนเอง ทั้งดานประเพณีและวฒันธรรม ทานจะไดสัมผัสกับความเปนเอกลักษณของจังหวัด
โอกินาวา สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่นาคนหา ทานสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินคาตาม
สถานที่ชอปปم�งตางๆ อาทิ Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, 
ราน 100 เยน, Use Shop หรือหางสรรพสินคาอ่ืนๆ อีกมากมายตามเสนทางของ 
Monorail และทานสามารถชอปปم�ง ถนนโคคุไซ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา "The Miracle of 
Mile" น้ันเปนถนนสายสั้น ความยาว1.6 กิโลเมตร ที่ไดช่ือวา The Miracle of Mile น้ันก็

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกดคอยแนะนําการเดินทาง)  - สวุรรณภูม ิ



 

 

ดวยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในชวงหลังสงคราม ตลอดสองฝم�งถนนน้ันเต็มไปดวยรานคา 
หางสรรพสินคา รานขายของทีร่ะลึก รานอาหาร รานเคลือบ**อิสระอาหารกลางวันและอาหาร
เย็น เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปم�งที่ตางๆ บนเกาะโอกินาวา**รถไฟฟ�าโมโนเรลเปน
รถไฟประเภทเดียวบนเกาะแหงน้ี โดยจะวิ่งผานใจกลางเมืองนะฮา เร่ิมตนจากสนามบินไปยัง
สถานที่ตางๆ รวมทั้งหมด 15 สถานี แนะนําวาหากเดินทางในเมื่อเมืองนะฮา เดินทางดวย
รถไฟฟ�าโมโนเรลจะสะดวกที่สุด หากน่ังจากตนสถานี ไปถึงสถานีสุดทายใชเวลาเพียง 27 นาท ี
 

***กรณีหากไดพักนอกเมืองนาฮา  
ทางบริษัทจะจดัรถบริการรับ-สงเขาเมืองตามจุด 

นัดพบที่บริษทักาํหนด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คารถไฟฟ�าโมโนเรลแบบใชไดไมจํากัดรอบ (ใชได 24 ช่ัวโมง) ราคา 700 เยน 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาฮา กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย 
21.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM 989  

***สายการบิน Peach Air  ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่น่ัง หาก
ตองการเลือกที่น่ังจะตองชําระเงินตามอัตราทีส่ายการบินกําหนดและไมมีบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทัง้ไปและกลับ   
*** น้ําหนักกระเป�า 20 ก.ก./ ทาน ไมเกิน 1 ช้ิน ถือขึ้นเคร่ือง 7 ก.ก.ไมเกิน 2 ช้ิน ***
  

00.25 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

 
 

***กอนตัดสินใจจองทวัร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท  
แลวจึงวางมดัจําเพื่อประโยชนของทานเอง*** 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 ทาน 

พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก:: 
03 – 06 เมษายน 2562 (วันจักรี) 21,900 6,900 
07 – 10 เมษายน 2562 (วันจักรี) 20,900 6,900 

18 – 21 เมษายน 2562 21,900 6,900 
09 – 12 พฤษภาคม 2562 19,900 6,900 
16 – 19 พฤษภาคม 2562  

(วันวิสาขบูชา) 21,900 6,900 

23 – 26 พฤษภาคม 2562 20,900 6,900 
13 – 16 มิถุนายน 2562 20,900 6,900 

27 – 30 มิถุนายน 2562 20,900 6,900 
13 – 16 กรกฎาคม 2562  

(วันอาสาฬหบูชา) 21,900 6,900 

25 – 28 กรกฎาคม 2562  
(วันเฉลิม ร.10) 21,900 6,900 

08 – 11 สิงหาคม 2562 20,900 6,900 
22 – 25 สิงหาคม 2562 20,900 6,900 

11 – 14 ตุลาคม 2562  
(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 22,900 6,900 

17 – 20 ตุลาคม 2562 20,900 6,900 
ราคาอ่ืนๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายต่ํุากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบินราคา 15,900 บาท/ทาน 

 
เดินทางโดยสายการบิน  



 

 

สายการบินพีชแอร PEACH AIR (MM) 
ขาไป MM990 BKK - OKA 01.25 – 07.55 

สายการบินพีชแอร PEACH AIR (MM) 
ขากลับ MM989 OKA - BKK 21.55 – 00.25 

 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะ 
คอนเฟรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 
กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความ
ผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลกิเที่ยวบิน มกีารยุบเที่ยวบิน
รวมกัน ตารางการการเดินทางมกีารเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ
แลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆทีอ่ยู 
เหนือความควบคุมของบริษทั ผูจดัจะไมรบัผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทกุ
กรณี 

 
หมายเหตุ :  
โรงแรมที่ญี่ปุ�นหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมหีองสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะ
ตองพกัเปนหองที่นอน 2 ทาน และหองที่นอน 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และในกรณีทีพ่ัก 
2 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหองพกัเปนเตียง
ดับเบ้ิลสําหรับนอน 2 ทาน 
รายการทองเที่ยวอาจมกีารสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบ
ลวงหนาในกรณีทีม่ีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใต
การควบคุมของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษทัรถทวัรของญี่ปุ�นสามารถใชรถได 12 ช่ัวโมง / วัน 
หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย ทางบริษทัของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี บริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของ
คณะเปนสําคญั 
 
 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูเดินทางจํานวน 30 ทานขึน้ไป 
ถาผูเดินทางไมครบจาํนวนดังกลาว บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงราคา 



 

 

 
ยังไมรวมคาทปิไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยนหรือ 1,500 บาท ตลอดทริป  

กรุณาชําระมดัจาํทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันทีก่ําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตดัที่น่ังตามเงื่อนไข 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
  คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือ

ระดับเดียวกัน 
  คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาใชจายมัคคุเทศก / หวัหนาทวัร ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการ

เดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
  คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
  คาธรรมเนียมวีซา 
  คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซัก

รีด คาโทรศัพท มนิิบารและทวีีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
  คาภาษมีูลคาเพิม่และภาษหีัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
  ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท / ทาน / ทริป  

(สําหรับกรุปที่มหีัวหนาทวัรและแตจะพอใจในการบริการ) 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

  ชําระคาทัวรยอดมัดจาํ หลงัจากทาํการจองภายใน 3 วัน 
  ชําระเงินคาทวัรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 



 

 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมดัจําเต็ม
จํานวน 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% 
ของราคาทวัรทั้งหมด 

  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง
บริษัทฯ ตองมกีารการันตีมดัจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ 
เชน Charter Flight และโรงแรมที่พกัตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คามดัจํา หรือ คาทวัรทัง้หมด ไมวายกเลกิกรณีใดกต็าม 

  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืน
คาต๋ัวได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

หมายเหต ุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่นการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีทีผู่

เดินทางไมถงึ 30 คนขึ้นไป 
  ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเกบ็คาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 
  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย หรือเหตกุารณที่อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชา
จากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมอืง การประทวง การนัดหยุดงาน การ
กอจลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอัน
เน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุ
จากความประมาทของตัวทานเอง 

  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสดุวิสัย สภาพ
อากาศ เหตกุารณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น 

  กรณีทีท่านสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบุ



 

 

ในรายการทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิให
เดินทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผดิกฎหมาย 
สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดก็ตาม 

  กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางราชการ (เลมสน้ํีาเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยว
กับคณะทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

  เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญีปุ่�น) 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกบัคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะ

สั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยูดวยวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียม
ญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพือ่ยืนยันการมคุีณสม
บัตรการเขาประเทศญีปุ่�นดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักใน

ประเทศญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพททีติ่ดตอไดในระหวางพาํนักอยูในประเทศญี่ปุ�น 
(เชน คนรูจกั โรงแรม เปนตน) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
 

เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญีปุ่�น ทางบริษัทฯ  
ไดมกีารจดัเตรียมไวใหแลว ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองที่

ประเทศญี่ปุ�นดวย 
 



 

 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญีปุ่�น  
(กรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 

 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลืออยูไมต่ําวา 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญีปุ่�น จะตองไมเปนส่ิงทีข่ดัตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้นเทาน้ัน 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. ตองเปนผูที่ไมมีประวัตกิารถกูสงตวักลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูใน

ระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะ
ถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ 
 

กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ เขา-ออก โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง  
ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย  

การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทฯ 
 

 


