
 

 

รหัสทัวร ZAT1902379 
ทัวรญ่ีปุ�น โอกินาวา เกาะสวาท หาดสวรรค 4 วัน 2 คืน (MM) 
โอกินาวาเวิลด  ถ้ําเกียวคุเซ็นโด หมูบานอาณาจักรริวกิว ศาลเจานามิโนอูเอะ ชมปราสาทชูริ 
หนาผามันซาโมะ น่ังเรือทองกระจก จูราอุมิอควาเรียม  
อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกดคอยแนะนําการเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
22.00 น.   คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เคานเตอร..... ของสายการบิน PEACH AIR (MM) พบเจาหนาท่ีคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรข้ึนเคร่ือง  

   

วันที่ 2 
ทาอากาศยานนาฮา – โอกินาวาเวิลด  - ถ้ําเกียวคุเซ็นโด – หมูบานอาณาจักรริวกิว – ช็อป
ปم�งชินโตชิน 
ศาลเจานามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไมรวมคาเขาชมปราสาทดานใน) 

  
01.25 น. ออกเดินทางสู ณ สนามบินนาฮะ โอกินาวา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 

PEACH AIR เที่ยวบินท่ี MM990 ***สายการบิน Peach Air  ไมอนุญาตให
เลือกท่ีน่ัง ระบบจะเปนระบบสุมท่ีน่ัง หากตองการเลือกที่น่ังจะตองชําระเงินตาม
อัตราท่ีสายการบินกําหนดและไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองท้ังไปและ
กลับ     
*** น้ําหนักกระเป�า 20 ก.ก./ ทาน ไมเกิน 1 ช้ิน ถือข้ึนเคร่ือง 7 ก.ก.ไมเกิน 2 ช้ิน 
***    

ท่ีน่ังบนเคร่ืองสายการบิน PEACH AIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทานสามารถอัพเกรดที่น่ังได รายละเอียดดังน้ี 

1. ท่ีน่ัง FAST SEAT ชําระเพ่ิม 1,100 บาท / ทาน / เท่ียว 



 

 

เปนท่ีน่ังในแถวหนาสุด (แถวที่1) มีพ้ืนที่วางดานหนาตรงที่พักขากวางเปนพิเศษ, ออก
จากเคร่ืองไดเปนคนแรก 
นอกจากนี้ ทางสายการบินจะติดป�ายใหสิทธิพิเศษที่สัมภาระโหลดใตเครื่องของทาน 
เพ่ือใหทานสามารถรับสัมภาระไดรวดเร็วข้ึน (ทางบริษัทไมสามารถรับรองไดวาทานจะ
ไดรับสิทธิพิเศษในการรับสัมภาระกอนทุกคร้ัง อันเน่ืองจากสภาพการณตางๆของ
สนามบิน) ทางสายการบินแนะนําใหทานใชบริการ Fast Seat ในกรณีท่ีทานรีบเรง
หรือตองการประหยัดเวลาในการเดินทาง 
* ผูโดยสารพรอมเด็กสามารถใชบริการท่ีน่ังโดยสารในแถวที่ 1 (Fast Seat) ได ท้ังนี้ 
กรุณารับทราบวา เกาอ้ีสําหรับเด็ก บางประเภทมีความเปนไปไดที่จะไมสามารถติดต้ัง
กับท่ีน่ังโดยสารได 
* บริเวณท่ีนั่งโดยสารในแถวที่1 (Fast Seat) ไมสามารถยกที่วางแขนข้ึนได 
2. ที่น่ัง SMART SEAT ราคา 900 บาท / ทาน / เท่ียว 
ท่ีน่ังโดยสารบริเวณแถวท่ี 2 จากดานหนา จนถึงแถวที่ 5 และท่ีน่ังแถวหนาประตู
ฉุกเฉิน (แถวที่ 12, 13) 
ท่ีน่ังโดยสารบริเวณแถวท่ี 2 จากดานหนา จนถึงแถวที่5 เพ่ิมความสะดวกเวลาข้ึนและ
ลงเคร่ืองบิน สวนที่ น่ังแถวหนาประตูฉุกเฉิน (แถวท่ี 12, 13) จะมีบริเวณวางเทาที่กวาง
กวาท่ีน่ังอ่ืนๆ 
* ทานผูโดยสารที่มีท่ี น่ังสําหรับเด็ก (ชายดชีท) ไมสามารถนั่งบริเวณที่ น่ังหนาประตู
ฉุกเฉิน แถวที่ 12, 13 ได 
* ที่ น่ังแถวท่ี 12, 13 ซ่ึงเปนที่ น่ังบริเวณประตูฉุกเฉินน้ันมีขอจํากัดในการใช กรุณา
ตรวจสอบตามดานลางน้ี 
* โปรดรับทราบวาที่ น่ังแถวท่ี 12 ไมสามารถเอนเกาอ้ีได 
 
*หมายเหตุ หากมีความประสงคจะอัพเกรดที่น่ังกรุณาแจง 72 ช่ัวโมงกอนเดินทาง และตองเช็ค
ท่ีน่ังวางกับทางเจาหนาท่ีเทาน้ัน 
 

07.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนาฮา โอกินาวา ประเทศญ่ีปุ�น หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลวผานชมวิวทิวทัศนอันงดงามภายในเกาะและ
สัมผัสกับวัฒนธรรมความเปนอยูของชาวโอกินาวา ในอดีตเปนศูนยกลางของ
อาณาจักรริวกิว แตถูกญ่ีปุ�นยึดเอามาผนวกเขาดวยกัน ปจจุบันเปนเมืองเอกและ
เปนเมืองพักตากอากาศ และยังเปนตนกําเนิดศิลปะการตอสูอยางคาราเตอีกดวย 
หาดทรายขาวสวย น้ําทะเลสีครามใสสะอาด ปะการังที่ยังคงสมบูรณ ทําใหจังหวัด



 

 

โอกินาวาเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญอีกที่หน่ึงของญ่ีปุ�น นําทานออกเดินทางสู ศาล
เจานามิโนอูเอะ ซ่ึงเปน 1 ใน 8 ศาลเจาใหญของริวกิว เปนท่ีบูชาเทพเจาของญ่ีปุ�น 
ชาวโอกินาวาจะมาไหวศาลเจาแหงน้ีเปนที่แรกในวันปใหมของทุกๆ ป ในอดีต
เกาะริวกิวเปนเกาะท่ีมีการคากับ ญี่ปุ�น เกาหลี จีนและเมืองตางๆ ทางใตรวมถึง
อาณาจักรสยาม ผูท่ีเดินทางมาถึงหรือกําลังจะออกเดินทางจะขอพรจากศาลเจา
แหงน้ีใหการเดินทางปลอดภัย พระราชาแหงริวกิวก็เสด็จมาเปนตัวแทนชาวริวกิว
เพ่ือขอพรใหทํามาคาคลอง ผลผลิตอุดมสมบูรณ ประเทศชาติมีความรุงเรืองสงบ
สุข ในยุคสมัยเมจิ อาณาจักรริวกิวไดลมสลายและรวมเขากับญ่ีปุ�น ศาลเจาแหงน้ี
จึงไดรับเกียรติใหเปนศูนยกลางดานศาสนาบนเกาะแหงน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชม โอกินาวาเวิลด  ต้ังอยูในเมืองนันโจะ จังหวัดโอกินาวา สถานทีท่องเที่ยว
ท่ีรวบรวมเร่ืองราวแหลงทองเที่ยวท่ีมีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตรมากมายของโอกินาวา  ในตัวโอกินาวาเวิลดมีสถานที่นาสนใจหลาย
แหงดวยกัน แตสถานที่แนะนําใหไปเยือนมากที่สุด คือ ถ้ําเกียวคุเซ็นโด สามารถ
เท่ียวชมไดตลอดท้ังป วากันวาถ้ําแหงน้ีเกิดขึ้นจากปะการังธรรมชาติมามากกวา 
300,000 ปมาแลว ปจจุบันเปดใหชมแคชวง 850 เมตร ภายในถ้ําจัดทางเดินให
เรียบรอยชมความงดงาม และความนาพิศวงของหินงอกหินยอย ลําธาร น้ําตก ท่ีมี
รูปรางตางๆ นานา และยังมี หมูบานอาณาจักรริวกิว หมูบานโบราณสวยงามที่ถูก
จดใหเปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมของชาติ สวนผลไมทรอปคอล ที่มีตนไมถึง 450 
ตนจากพืชพันธุผลไมมากมายถึง 100 ชนิด และทายสุดน้ียังมี งานแสดง การแสดง
พ้ืนเมือง Super Aisa ที่ใหทานไดสัมผัสกับประสบการณวัฒนธรรมริวกิวท่ีมีสเนห 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอกินาวาเวิลด 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
จากน้ัน ชมปราสาทชูริ (ไมรวมคาเขาชมปราสาทดานใน) ปราสาทแหงน้ีไมปรากฏ
วาเร่ิมสรางในสมัยใด แตมีหลักฐาน วาเปนที่ประทับของพระราชาแหง
ราชอาณาจักรริวกิว ปราสาทแหงน้ีมีประวัติความเปนมาต้ังแตป พ.ศ. 1996 และ
ผานการบูรณะคร้ังใหญมาแลวถึง 5 รอบในอดีตเปนจุดศูนยกลางของการปกครอง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเกาะริวกิว มีสถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางจีน 
และญ่ีปุ�น  

 
 
 
 
 
 

อิสระชอปปم�งที่ยาน ชินโตชิน ซ่ึงเปนยานเมืองใหญ มีรานคาตาง ๆ ใหทานไดชอป
ปم�งมากมาย เชน รานนะฮา เมนเพลส ซ่ึงเปนเหมือนซุปเปอรมารเก็ต หางราน
สรรพสินคา ราน 100 เยน รานคาตาง ๆ เปนตน และที่ใกล ๆ กัน มีรานหนังสือ 
ดีวีดี สึตายะ รานUNIQLO ซ่ึงมีเส้ือผาผูชาย และผูหญิงที่หลายหลาย หลายสไตล
ใหเลือก ราน MUJI เปนตน นําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองใชไฟฟ�าแบรนดญ่ีปุ�นช่ือ
ดัง ณ ยามาดะ เดนกิ มีสินคาใหเลือกซ้ือมากมายเชน เคร่ืองใชไฟฟ�าในครัวเรือน 
กลองถายรูป และสินคาแบรนดญ่ีปุ�นมากมาย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (1) บริการทานดวยเมนูชาบู ชาบู สไตลญี่ปุ�น ท้ังให
ทานไดรับชมโชวการแรเน้ือปลาทูนาสดๆ และยังใหทานไดล้ิมลองปลาทูนาสดๆ อีกดวย 

 
 
 
 
 

 



 

 

 พักที่  Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
หมายเหตุ : ชวงวันหยุดของญี่ปุ�นโรงแรมอาจจะหนาแนนไมสามารถใชโรงแรมเดียวกันทั้ง 2 คืน
ได อาจจะตองพักคืนแรกนอกเมือง คืนท่ีสองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอรททั้ง 2 คืน ทาง
บริษัทขออนุญาตเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัด
หมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง  
 

 
 
 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (2) 
จากน้ันนําทานสู คาริยูชิ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ น่ังเรือทองกระจก เพ่ือชม
หมูปะการังน้ําต้ืนและปลาทะเล รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอยางใกลชิด รวมไปถึงให
อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศํยอยูตามแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู หนาผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกวา 30 เมตร ลักษณะคลาย
งวงชางหันหนาออกสูทะเลจีน พ้ืนที่สีเขียวของตนหญาท่ีข้ึนปกคลุมจนถึงยอดหนา
ผาตัดกับน้ําทะเลสีฟ�าใส เปนทิวทัศนท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโอกินาวา ในวันที่
ทองฟ�าแจมใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่
อยูนอกชายฝم�งไดอยางชัดเจน ความกวางใหญของผาหินแหงน้ีวากันวาสามารถ
รองรับนักทองเท่ียวไดถึง 10,000 คนไดอยางสบาย ชาวญ่ีปุ�นสวนใหญจึงนิยมที่
จะมาต้ังแคมป�หรือเลนกีฬาในสถานที่แหงน้ี  
 

 
 
 
 

 

วันที่ 3 หนาผามันซาโมะ - การ น่ังเรือทองกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิล
เลจ  



 

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) บริการทานดวยเมนูเทปนยากิสไตล
ญ่ีปุ�น 

 
 

 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีทันสมัยและใหญที่สุดใน
ญ่ีปุ�นและใหญเปนอันดับ 3 ของโลก เร่ิมเปดใหเขาชมต้ังแตป 2002 ช่ืออควา
เรียมไดมาจากคําวา Chura หมายถึง ความงาม และ Umi หมายถึง ทะเล ซ่ึง
ไดมาจากการโหวตช่ือจาก 13,000 เสียงโหวตและมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก เปน
สถานที่แสดงพันธุปลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพ้ืนที่กวา 
19,000 ตารางเมตร มีแทงคน้ํามากถึง 77 แทงค ที่น่ีแบงออกเปน 4 ช้ัน แตละ
ช้ันจะแบงแยกไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current 
Sea และ Deep Sea ชมการจําลองระบบนิเวศนท่ีเสมือนจริง ทําใหปะการังท่ีมี
ชีวิตสามารถขยายพันธุไดอยางตอเน่ือง ชมปลาตัวตัวนอยแหวกวายตามแนว
ปะการังหลากสีท่ีเคล่ือนไหวอยางอิสระ ชมสัตวทะเลมากมาย เชน งูทะเล 
ปลิงทะเล หอยเมน กุงมังกรยักษ ปูอลาสกา และที่สุดของความอลังการเกิน
บรรยาย ตูปลาอะครีลิคที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น ขนาดกวาง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร 
และหนาถึง 60 ซม. ฉากหลังเปนฉลามวาฬและปลากระเบนขนาดยักษซ่ึงเปน
ไฮไลทของอควาเรียมแหงน้ี ใหทานไดเพลิดเพลินกับโลกแหงทองทะเลตาม
อัธยาศัย จากน้ันชม การแสดงปลาโลมาแสนรู ที่บอแสดงโชวกลางแจง โอคิจัง 
เธียรเตอร ซ่ึงมีวาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ท่ีมีความฉลาดแสนรูที่จะทําให
ทานประทับใจในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาที)   

 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานมุงหนาสู อเมริกัน วิลเลจ American Village  ต้ังอยูในเมืองท่ีมีช่ือวา 
ชาตัง อยูตอนกลางของโอกินาวา สรางเลียนแบบแหลงชอปปم�งยานซานดิเอโกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่น่ีเปนแหลงชอปปم�งท่ีมีสินคาสารพันหลากหลายสไตลให
ทานไดเลือกสรร นอกจากน้ียังมีสถานท่ีบันเทิงสรางความสนุกสนาน เชน โรง
ภาพยนตร, โบวล่ิง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร, ชิงชาสวรรค, ไลฟ�เฮาส, บาร, 
รานอาหาร, รานหนังสือ, รานเส้ือผา และรานตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน 
โรงแรม และชายหาด เรียกไดวามีรานคาตางๆ รวมกันอยูที่น่ีเกือบท้ังหมด 

 
 
 
 
 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการทานดวยเมนู Japanese Set  
พักที่    Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา 
หมายเหตุ : ชวงวันหยุดของญี่ปุ�นโรงแรมอาจจะหนาแนนไมสามารถใชโรงแรมเดียวกันทั้ง 2 คืน
ได อาจจะตองพักคืนแรกนอกเมือง คืนท่ีสองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอรททั้ง 2 คืน ทาง
บริษัทขออนุญาตเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วัน
กอนเดินทาง  
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (5) 

อิสระใหทาน ชมเมืองโอกินาวา ตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาวาเปน
จังหวัดที่มีความแตกตางจากจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศญ่ีปุ�นเน่ืองจากตําแหนงที่ต่ังซ่ึงอยู
หางจากเกาะใหญทั้ง 4 ซ่ึงเปนเกาะหลักของประเทศ   จึงทําใหโอกินาวามีความเปน
เอกลักษณในแบบฉบับของตนเอง ท้ังดานประเพณีและวัฒนธรรม ทานจะไดสัมผัสกับ
ความเปนเอกลักษณของจังหวัดโอกินาวา สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีนาคนหา ทาน
สามารถเลือกชมเลือกซ้ือสินคาตามสถานที่ชอปปم�งตางๆ อาทิ Duty Free, Toy R Us, 
NaHa Main Place, Aeon Mall, ราน 100 เยน, Use Shop หรือหางสรรพสินคา
อ่ืนๆ อีกมากมายตามเสนทางของ Monorail และทานสามารถชอปปم�ง ถนนโคคุไซ หรือ

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกดคอยแนะนําการเดินทาง)  - สุวรรณภูมิ 



 

 

เรียกอีกช่ือหน่ึงวา "The Miracle of Mile" น้ันเปนถนนสายส้ัน ความยาว1.6 กิโลเมตร 
ที่ไดช่ือวา The Miracle of Mile น้ันก็ดวยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในชวงหลัง
สงคราม ตลอดสองฝم�งถนนน้ันเต็มไปดวยรานคา หางสรรพสินคา รานขายของที่ระลึก 
รานอาหาร รานเคลือบ 

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกสบายในการชอปปم�งท่ีตางๆ บนเกาะโอกินาวา** 
รถไฟฟ�าโมโนเรลเปนรถไฟประเภทเดียวบนเกาะแหงน้ี โดยจะว่ิงผานใจกลางเมืองนะฮา 
เร่ิมตนจากสนามบินไปยังสถานท่ีตางๆ รวมท้ังหมด 15 สถานี แนะนําวาหากเดินทางใน
เมื่อเมืองนะฮา เดินทางดวยรถไฟฟ�าโมโนเรลจะสะดวกท่ีสุด หากน่ังจากตนสถานี ไปถึง
สถานีสุดทายใชเวลาเพียง 27 นาที 
 

   ***กรณีหากไดพักนอกเมืองนาฮา ทางบริษัทจะจัดรถบริการรับ-สงเขาเมืองตามจุดนัดพบที่
บริษัทกําหนด*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คารถไฟฟ�าโมโนเรลแบบใชไดไมจํากัดรอบ (ใชได 24 ช่ัวโมง) ราคา 700 เยน 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาฮา กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย 



 

 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM 989  
***สายการบิน Peach Air  ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่น่ัง 
หากตองการเลือกที่น่ังจะตองชําระเงินตามอัตราท่ีสายการบินกําหนดและไมมี
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทั้งไปและกลับ   
*** น้ําหนักกระเป�า 20 ก.ก./ ทาน ไมเกิน 1 ช้ิน ถือข้ึนเคร่ือง 7 ก.ก.ไมเกิน 2 ช้ิน 
***  

  
00.25 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา 

เพ่ือประโยชนของทานเอง*** 
 
 
 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก:: 
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 19,900 6,900 
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 19,900 6,900 
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 20,900 6,900 
28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 19,900 6,900 
05 – 08 ธันวาคม 2562 (วันพอ
แหงชาติ) 21,900 6,900 

12 – 15 ธันวาคม 2562 20,900 6,900 
15 – 18 ธันวาคม 2562 20,900 6,900 
19 – 22 ธันวาคม 2562 21,900 6,900 
29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2563 (วันป
ใหม) 26,900 6,900 

09 – 12 มกราคม 2563 20,900 6,900 



 

 

16 – 19 มกราคม 2563 20,900 6,900 
19 – 22 มกราคม 2563 18,900 6,900 
23 – 26 มกราคม 2563 20,900 6,900 
30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ 2563 20,900 6,900 
06 – 09 กุมภาพันธ 2563 (วันมาฆบูชา) 20,900 6,900 
13 – 16 กุมภาพันธ 2563 20,900 6,900 
20 – 23 กุมภาพันธ 2563 20,900 6,900 
23 – 26 กุมภาพันธ 2563 19,900 6,900 
27 กุมภาพันธ – 01 มีนาคม 2563 20,900 6,900 
05 – 08 มีนาคม 2563 20,900 6,900 
14 – 17 มีนาคม 2563 20,900 6,900 
19 – 22 มีนาคม 2563 20,900 6,900 
20 – 23 มีนาคม 2563 20,900 6,900 
ราคาอ่ืนๆ  

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

 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมท่ีญี่ปุ�นหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน 3 ทาน ทาน
อาจจะตองพักเปนหองท่ีนอน 2 ทาน และหองท่ีนอน 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และ
ในกรณีท่ีพัก 2 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การจัดหองพักเปนเตียงดับเบ้ิลสําหรับนอน 2 ทาน 

2. รายการทองเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงให
ทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีไมได
อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทรถทัวรของญ่ีปุ�นสามารถใชรถได 
12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการสลับหรือ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย 
ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานข้ึนไป 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ 



 

 

เปล่ียนแปลงราคา 
ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยนหรือ 1,500 บาท ตลอดทริป  
กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ังตามเง่ือนไข 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเท่ียว 
 คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเที่ยวหรือ

ระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว 
 คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการ

เดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซัก

รีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท / ทาน / ทริป  

(สําหรับกรุปที่มีหวัหนาทัวรและแตจะพอใจในการบริการ) 
 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

 ชําระคาทัวรยอดมัดจํา หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจําเต็ม

จํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 100% 

ของราคาทัวรท้ังหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 
เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืน
คาต๋ัวได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผู
เดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป 

 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความ

เหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชา
จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การ
กอจลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอัน
เน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุ
จากความประมาทของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเท่ียวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพ
อากาศ เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีที่ทานสละสิทธ์ิในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุ
ในรายการทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน



 

 

คาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิให

เดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย 
ส่ิงของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียว
กับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับ
คนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญ่ีปุ�น) 

 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะ

ส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียม
ญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในข้ึนตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสม
บัตรการเขาประเทศญี่ปุ�นดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักใน

ประเทศญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญ่ีปุ�น 
(เชน คนรูจัก โรงแรม เปนตน) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญ่ีปุ�น ทางบริษัทฯ ไดมี
การจัดเตรียมไวใหแลว  
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญ่ีปุ�นดวย 



 

 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น  
(กรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 

 
 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ําวา 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�น จะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ันเทาน้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. ตองเปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น หรือมิไดอยูใน

ระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะ
ถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ 
 

กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ เขา-ออก โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
ทั้งในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ�น อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน เน่ืองจากเปนการ

เหมาจายกับตัวแทนบริษัทฯ 
 


