
 

 

รหัสทัวร TTN1901446 
ทัวรญ่ีปุ�น โอกินาวา ซุปตาร ฮูลา ฮูลาสาม 4 วัน 2 คืน (MM) 
ชมสัตวโลกใตน้ํา ณ พิพิธภัณฑสัตวน้ําชูราอูมิ เที่ยวสวนเมืองรอน ณ สวนสัปปะรดนาโกะ  
สูดกล่ินอายทะเลญ่ีปุ�น ณ ผามันซาโมะ สัมผัสวิถีชีวิตชาวริวกิว ณ โอกินาวา เวิลด 
ชมกรรมวิธีการผลิตแกว สินคาทองถ่ิน ณ โรงงานแกว  
ชอปปم�งจุใจถนนโคคุไซโดริ , อาชิบานา เอาเลท , อเมริกัน วิลเลจ และ อิออนมอลล 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.30 น      พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร สายการบิน พีช แอร โดยมี 
เจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับ 
 
วันสอง สนามบินนาฮา โอกินาวา – ผามันซาโมะ - รานโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนา

โกะ – พิพิธภัณฑสัตวน้ําชุราอูมิ  
**01.25/01.40/01.55 น. ออกเดินทางสู ณ สนามบินนาฮะ โอกินาวา ประเทศญ่ีปุ�น  
โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MM990 
(ราคาน้ีไมรวมอาหารบนเคร่ืองบิน โดยทานสามารถซ้ืออาหารพรอมเคร่ืองด่ืมไดดวย 
ตนเองบนเคร่ืองบิน)  

**ตารางเที่ยวบิน** 
07.55/08.10/08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ�น ผานพิธี 
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรตรวจเช็คส่ิงของ สัมภาระของทานเรียบรอย แลวนําทุกทาน

เดินทางสู เกาะโอกินาวา เพ่ือช่ืนชมทิวทัศนอันงดงามภายในเกาะและไดสัมผัสกับ 
วัฒนธรรมความเปนอยูของชาวโอกินาวา ในอดีตเปนศูนยกลางของอาณาจักรริวกิวแตถูกญ่ีปุ�น 
ยึดเอามาผนวกเขากันปจจุบันเปนเมืองเอก และเปนเมืองพักตากอากาศและเปนตนกําเนิดศิลปะ 
การตอสูอยางคาราเตมีหาดทรายขาวสวย น้ําทะเลสีครามและปะการังท่ียังสมบูรณทําใหจังหวัด 
โอกินาวาเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญอีกเกาะหน่ึง จากน้ันนําทานเดินทางสู ผามันซาโมะ ผาหินที่ 
สูงชันกวา 30 เมตรมีลักษณะคลายงวงชางหันหนาสูทะเลจีน พ้ืนที่สีเขียวของตนหญาท่ีข้ึนปก 



 

 

คลุมจนถึงยอดหนาผาตัดกับผืนน้ําทะเลสีฟ�าใส เปนทิวทัศนที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงในโอกินาวา  
ในวันที่ทองฟ�าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู 
นอกชายฝم�งไดอยางชัดเจน ชาวญ่ีปุ�นสวนใหญนิยมท่ีจะมาต้ังวงปกนิก หรือเลนกีฬาโปรดของตน  
ความกวางใหญของผาหินแหงน้ีวากันวาสามารถรองรับนักทองเท่ียวถึง 10,000 คนในเวลา 
เดียวกันไดอยางสบายๆ จากน้ันแวะชม รานโอกาชิ โกเตน รานขายขนมที่มีความเกาแกและมี 
ช่ือเสียงมาก เพราะใชวัตถุดิบธรรมชาติทองถ่ินลวนๆ ไมวาจะเปนมันมวงรสหวาน น้ําตาลทราย 
แดง และสับปะรด เปนตน ขนมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ ขนมมันมวง ท่ีเน้ือมันนุม หวานกําลังดี เน้ือ 
แป�งละลายในปาก ใหทานไดชมโรงงานผลิตและเลือกซ้ือเปนของฝากกลับบานไดตามอัธยาศัย 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานชม สวนสับปะรดนาโกะ Nago Pineapple Park สับปะรดเปนสินคา 
เกษตรท่ีมีอยูบนเกาะโอกินาวา แตมีชวงหน่ึงท่ีสับปะรดจากตางประเทศเขามาตีตลาดทําให
สับปะรดในทองถ่ินราคาตกต่ํา ทางโอกินาวาจึงสรางสวนแหงน้ีใหเปนแหลงทองเท่ียวขนาดเล็ก 
เพ่ือสงเสริมการขายสับปะรดทองถ่ินใหไดมากข้ึน ภายในสวนจําหนายของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ
ตางๆที่ผลิตจากสับปะรด เชน ไวน น้ําผลไม เคก ช็อคโกแลต สับปะรดอบแหง และสับปะรดสด 
นอกจากน้ียงัสามารถชมวีธีการปอกเปลือกสับปะรดเพ่ือบรรจุกระป�องไดอีกดวย (ไมรวมคาน่ัง
รถ เพ่ิมทานละ 400 เยน) จากน้ันชม พิพิธภัณฑสัตวน้ําชุราอูมิ Okinawa Churaumi 
Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีดีที่สุดในประเทศญ่ีปุ�น ไฮไลท!!! ของการเย่ียมชม
พิพิธภัณฑสัตวน้ําแหงน้ีคือแท็งกน้ําคุโรชิโอะ ซ่ึงเปนหน่ึงในแท็งกน้ําที่ใหญที่สุดของโลก ซ่ึง
ภายในน้ันเต็มไปดวยส่ิงมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาวาที่หลากหลาย สัตวน้ําที่โดดเดนท่ีสุดคือ
ฉลามวาฬยักษ และกระเบนราห ูอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับสัตวน้ําหลากหลายชนิด ท้ัง 
ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสือ และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยตางๆ นอกจากน้ียังมีสระ



 

 

น้ํากลางแจงที่ต้ังอยูใกลริมน้ําซ่ึงเปนท่ีจัดการแสดงของโลมาแสนรู เตาทะเล และพะยูน ท่ีจัดข้ึน
เพียงไมก่ีคร้ังตอวัน (ไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม แตตองตรวจสอบเวลาการแสดงกอนเขาพิพิธภัณฑ) 
ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ที่พัก 

 RESONEX HOTELS หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันสาม ปราสาทชูริ (ดานนอก) – อาชิบานา เอาเลท - โอกินาวาเวิลด – ถ้ําธารมรกตเกียว

คุเซ็นโด -  โรงงานแกว - ยานถนนโคคุไซโดริ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

จากน้ันนําทานสู ปราสาทชูริ Shuri Castle (ไมรวมคาเขาชมปราสาทจาย 
เพ่ิมประมาณ 820เยน/ทาน) ปราสาทชูริด้ังเดิม สรางข้ึนในชวงปลายยุค 1300 มีบทบาท
สําคัญในการรวมอํานาจเกาะไวเปนหน่ึงเดียว อาคารอันเปนปราสาทตามแบบสถาปตยกรรม
ของชาวริวกิว ซ่ึงเปนท่ีประทับของกษัตริยโชเอ็ง ในสมัยราชวงศโช ซึง่อาณาจักรริวกิวเปน
อาณาจักรหน่ึงทางตอนใตของญี่ปุ�น ใกลกับเกาะไตหวัน มีความใกลชิดกับทางวัฒนธรรมของจีน 
สถาปตยกรรมของปราสาทแหงน้ี สวนมากจึงไดรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศห
มิง และเม่ือป 1945 ระหวางสงครามโลกคร้ังที่สองตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลข้ึน
บกที่โอกินาวาได พิษแหงสงครามทําใหปราสาทถูกทําลายลงเกือบท้ังหมด เหลือเพียงกําแพง
ปราสาทเพียงไมก่ีสวนโผลพนเหนือพ้ืนดินข้ึนมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทั่งป 1992 
ไดมีการกอสรางปราสาทชูริโจข้ึนใหมหมดใหมีโครงสรางลักษณะเดิม โดยอางอิงจากภาพถายใน
อดีต บันทึกทางประวัติศาสตร และความทรงจําของผูอยูอาศัยอยูแถบน้ัน และในป 1879 ซ่ึง
ปราสาทแหงน้ีไดรับข้ึนบัญชีเปน UNESCO World Heritage รวมกับโบราณสถานอ่ืนๆ ใน



 

 

เกาะโอกินาวา จากน้ันนําทานชอปปم�ง อาชิบินา เอาทเลท มอลล เปนเอาทเลทขนาดท่ีใหญที่สุด
ของเมืองโอกินาวา ใหทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย 
เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 

นําทานเดินทางสู โอกินาวาเวิลด นําทานชม ถ้ําธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ซ่ึงเปน 
ถ้ําหินงอก และหินยอยสวยงามอยูภายใตผืนดินที่ลึกกวา 30 เมตร ภายในไดจัดสรางทางเดิน
เพ่ือใหสามารถชมความงาม ของถ้ํา ที่ยาวกวา 700 เมตร ซ่ึงถือเปนถ้ําท่ีใหญที่สุดในเอเชีย
ภาย ในถ้ํา จะมีอากาศเย็นตลอดท้ังป เพราะเปน ที่ที่ธารน้ําไหลผานซอกหินอยูตลอดเวลา 
กอใหเกิดปรากฏการณหินงอกและหินยอย ขนาดใหญและกินพ้ืนท่ี เปนบริเวณกวาง อีกท้ัง
ภายในยังมีธารน้ําใสสะอาดไหลผานซึ่งปลาสามารถดํารงชีวิตไดเปนอยางดี นอกจากน้ียังมีราน
จําหนายสินคาประจําทองถ่ิน หรือของที่ระลึกตางๆ รวมถึงรานอาหารอีกดวย จากน้ันนําทานชม 
โรงงานแกว Glass Factory ซ่ึงต้ังอยูบริเวณแหลมทางตอนใตของเกาะโอกินาวาโรงงานแหง
น้ีเปนโรงงานผลิตเคร่ืองแกวท่ีใหญที่สุดในจังหวัดโอกินาวา เคร่ืองแกวท้ังหมดทําดวยเทคนิค
การข้ึนแกวด้ังเดิม โดยไมไดใชแบบข้ึนรูป มีสีสันสดใส ดวยฝมือชางผูชํานาญ ชมชางทําแกว 
ในขณะทํางานสราง เคร่ืองแกว ท่ีเปนการสรางสรรคดวยฝมือของชางแตละคน ชมหองจัด
แสดงผลงานเคร่ือง แกว และใหทานสามารถเลือกซื้อเคร่ืองแกวท่ีทานถูกใจได นําทานชอปปم�งที ่
ยานถนนโคคุไซโดริ ยานชอปปم�งช่ือดังของโอกินาวา ท่ีชาวตางชาตินิยมมาเดินเลนกันเปนอยาง
มาก เพราะท่ีน่ีมีทั้งของที่ระลึกและสินคาพ้ืนเมืองสไตลของโอกินาวาและสินคาสไตลญ่ีปุ�นอีก
มากมาย 
ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  RESONEX HOTELS หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่ส่ี        อเมริกันวิลเลจ – อิออน มอลล – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
นําทานมุงหนาสู อเมริกัน วิลเลจ American Village ต้ังอยูในเมืองท่ีมีช่ือวา  

ชาตัง อยูตอนกลางของโอกินาวา สรางเลียนแบบแหลงชอปปم�งยานซานดิเอโกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่น่ีเปนแหลงชอปปم�งที่มีสินคาสารพันหลากหลายสไตลใหทานไดเลือกสรร 

นอกจากน้ียังมีสถานที่บันเทิงสรางความสนุกสนาน เชน โรงภาพยนตร, โบวล่ิง, คาราโอเกะ, 
เกมเซ็นเตอร, ชิงชาสวรรค, ไลฟ�เฮาส, บาร, รานอาหาร, รานหนังสือ, รานเส้ือผา และราน
ตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม และชายหาด เรียกไดวามีรานคาตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ีเกือบ
ท้ังหมด 
เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางสู อิออน มอลล Aeon Mall Okinawa หางสรรพสินคาท่ีนิยม 
ในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัย มีรานคาที่หลากหลาย
มากมาย รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีราน
เส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 
arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู
สนามบินนาฮะ 
21.15/21.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน พีชแอร เท่ียวบินที ่MM989 
00.20/00.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว 
02-05 ตุลาคม 2562 19,888.- 7,900.- 
03-06 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 
04-07 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 
09-12 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
10-13 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
11-14 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
12-15 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 
13-16 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 
14-17 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 
15-18 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 
16-19 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 
17-20 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
18-21 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
23-26 ตุลาคม 2562 (ปยะ) 22,888.- 7,900.- 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/
ทริป** 
**เด็กอายุไมเกิน 2 ป (Infant) ราคา 2000 บาท/ทาน** 

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน   หักคาต๋ัวออก 4,000 บาท 
**ตองแจงลวงหนา 7 วันกอนออกเดินทาง 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

 
ฤดูหนาวในญ่ีปุ�นมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืน
ตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร  
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง  
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม  
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ 
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป 
แลว 



 

 

× คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ 

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางข้ึนต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา 
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม 

มีเง่ือนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ 

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงาน 

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย 

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // 
[หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบินทั้งส้ิน 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 



 

 

 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนท้ังหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่ 

มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอ
สงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมา
จายในเท่ียวบินน้ันๆ 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ 

ญ่ีปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย 

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก 

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว 
REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก 
แบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมาก และ 
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 20  
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวาง
น้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บ
เพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน  
7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) 
x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให 
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
รับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ 



 

 

ผูโดยสารทุกกรณี 
 
หมายเหตุ (สําคัญมาก !! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการ 
บิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเปน
เหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ 
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทาง
ประเทศท่ีทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม
คืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม  
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวน 
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 
ส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ 

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 



 

 

5. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
6. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ 

ญ่ีปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
7. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
8. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
5. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
6. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย 

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
7. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
8. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก 

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการข้ึน ในกรณีที่ 
ผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ 
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก 
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก 
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ 
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง  



 

 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทวัรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ 
วาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได 
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมี 
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่
พัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ  
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู 
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ 
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง  
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย  
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของ 
การเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 



 

 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวัน 
ละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
 
   
 


