
 

 

รหัสทัวร DKC1903238 

ทัวรญี่ปุ�น OKINAWA HAPPY NEW YEAR 6 วัน 4 คืน [TG]  

เมืองโอกินาวา ปราสาทชูริโจ พิพิธภัณฑเหลาอะวาโมริ ถนนโคคุไซโดร ิโอกินาวาเวิลด  

ถํ้าเกียวคุเซ็นโด อุมิคะจิเทอเรส เกาะโคริ พิพิธภัณฑสัตวนํ้าชูราอุมิ ผาหินมันซะโมะ  

หมูบานมิฮามะสไตลอเมริกนั  

อิสระทองเท่ียวและชอปปم�งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวรเสริม 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

20.30  คณะพรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 
เคานเตอร C-D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแกทาน   

วันท่ี 2 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาฮา(โอกินาวา) - ตลาดปลาโทมาริยุมาจิ - 
ปราสาทชูริโจ -   พิพิธภัณฑเหลาอะวาโมริ - ถนนโคคุไซโดร ิ

01.30  ออกเดินทางสู เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ�น โดย สายการบินไทย (TG) เท่ียวบิน
TG***  (เน่ืองจากเปนไฟลทบินเหมาลํา เลขไฟลทจะออกใกลๆวันเดินทาง)  (บน
เครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

08.00  เดินทางถึง สนามบินนาฮา เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ�น 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง/ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

(กรุณาปรับนาฬกิาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญีปุ่�น นําทานออกเดินทางสู เมืองโอ
กินาวา ระหวางทางผานชมววิทิวทัศนอันงดงามภายในเกาะและสัมผัสกับวัฒนธรรม
ความเปนอยูของชาวโอกินาวา ในอดีตเปนศนูยกลางของอาณาจักรริวกิว แตถกู
ญี่ปุ�นยึดเอามาผนวกเขาดวยกัน ปจจุบนัเปนเมืองเอกและเปนเมืองพักตากอากาศ 
และยังเปนตนกําเนิดศลิปะการตอสูอยางคาราเตอีกดวย หาดทรายขาวสวย นํ้าทะเล
สีครามใสสะอาด ปะการังท่ียังคงสมบูรณ ทําใหจังหวัดโอกินาวาเปนแหลงทองเท่ียว
สําคัญอีกที่หนึ่งของญี่ปุ�น จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดปลาโทมาริยุมาจ ิเปน
ตลาดปลาในนาฮะท่ีมแีหลงขายปลาทูนาชั้นเยี่ยมจากสหกรณการประมงโอกินาวะ 
รวมถึงสาหรายโมซคุุแบบขายสง นอกจากนีย้งัสามารถชมการขนยายปลาไดผาน
กระจกใส ในแตละวันมีปลาเขามาท่ีนี่โดยเฉลี่ย 20 ตัน และอาจสูงถึง 50 ตันใน
วันท่ีจับไดมาก โดย 70% ของทั้งหมดเปนปลาทูนา เมนูแนะนําคือทูนาซาชิมิ และ
ขาวหนาปลาทูนา ชนิดของปลาทูนาจะแตกตางกันตามฤดกูาล ถาอยากลองปลาทูนา
ของแตละฤดูละก็ ที่นี่นบัเปนแหลงชั้นยอดทีเดียว  จากนั้นนําทานสู ปราสาทชูริโจ 



 

 

(SHURI CASTLE) เปนปราสาทเกาแกของเมืองนาฮา ซึ่งเปนเมืองหลวงของ
จังหวัดโอกินาวา ในอดตีคือหัวใจของราชวงศริวกิว ที่ไดแยกตวัออกมาจากเกาะหลัก
ประเทศญี่ปุ�น ที่นี่เคยเปนประเทศอิสระที่มีวฒันธรรมเปนของตัวเอง ซึ่งปราสาท
แหงนี้ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของการบริหาร และเปนท่ีอยูอาศัยของกษัตริยมานาน
หลายรอยป จนกระท่ังกลายเปนจังหวัดโอกินาวาในป 1879 ซึ่งปราสาทแหงนี้ไดรับ
ขึ้นบัญชีเปน UNESCO World Heritage และเน่ืองจากตัวปราสาทตั้งอยูบนเนิน
เขา จึงทําใหสามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮาท่ีงดงามอีกดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (1) เมนู JAPANESE SET    
จากนั้นนําทานสู พิพิธภัณฑเหลาอะวาโมริ (AWAMORI MUSEUM) ตั้งอยูท่ีโรง
กลั่นเซอิฟุคุอะวาโมริ โดยนําเสนอประวัติความเปนมา และขั้นตอนการผลิตเหลา
ของชาวโอกินาวา ซึ่งจะเห็นอุปกรณ เครื่องใช และขวดท่ีเคยใชตั้งแตอดีต และเชื่อม
สัมพันธกับการเปนเครือ่งดื่มของทองถิ่น พิพิธภัณฑแหงนี้ยังมีนิทรรศการแสดง
ประวตัิ และฉลากที่ดีท่ีสุดของยาเอะยามะ พรอมกับคําอธิบายกระบวนการผลิตและ
เขาชมโรงกลั่น ซึ่งจะมมีุมใหทดลองชิมรสชาติของเหลาท่ีเปนท่ีชื่นชอบของคนโอกินา
วา จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนโคคุไซโดริ (KOKUSAIDORI STREET) เปนถนน
สายหลักที่ทอดยาว 2 กิโลเมตรผานใจกลางเมืองนาฮะ โดยเริ่มจากสถานีขนสงนา
ฮะ(NAHA BUS TERMINAL) และหอประจําจังหวัด (PREFECTURAL HALL) 
สองขางทางเรียงรายไปดวยรานอาหาร คาเฟ� บาร โรงแรม รานจําหนายของที่ระลึก 
รานเส้ือผา และหางสรรพสินคา นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปยงัถนนเฮวาโดริ 
(HEIWADORI) มุตสึมิโดริ(MUTSUMIDORI) และอิจิบะโดริ(ICHIBADORI) ซึง่
เปนถนนท่ีแยกออกมาจากถนนโคคุไซโดร ิตัดกับถนนโอคิเอโดร ิ(OKIEIDORI) อีก
ดวย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนู BUFFET 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก RESONEX NAHA HOTEL หรือระดบัเทียบเทา 

 

  



 

 

วันท่ี 3 โอกินาวาเวิลด - ถํ้าเกยีวคุเซ็นโด - อะชบิินาเอาเล็ท - อุมิคะจิเทอเรส 

เชา  รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม (3)                     

นําทานสู โอกินาวาเวิลด (OKINAWA WORLD) ตั้งอยูในเมืองนันโจะ จังหวัดโอกิ
นาวา สถานท่ีทองเท่ียวที่รวบรวมเรื่องราวแหลงทองเท่ียวท่ีมีความงามของ
ธรรมชาติ วฒันธรรม และประวัติศาสตรมากมายของโอกินาวา ในตวัโอกินาวาเวิลด
มีสถานท่ีนาสนใจหลายแหงดวยกัน แตสถานท่ีแนะนําใหไปเยือนมากที่สุด คือ ถํ้า
เกียวคุเซ็นโด สามารถเท่ียวชมไดตลอดทั้งป ถํา้แหงนี้เกิดขึ้นจากปะการังธรรมชาติ
เมื่อ 300,000 ปมาแลว ทานจะไดชมหินงอกหินยอยตามธรรมชาติ ตลอดทางเดิน 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (4) เมนู LOCAL 

จากนั้นเดินทางสู อาชิบินา เอาทเลตมอลล ASHIBANA OUTLET MALL เอาท
เลตมอลลท่ีใหญที่สุดของเมืองโอกินาวา ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมายกวา 100 
แบรนดดงั รวมทั้งท่ีจําหนายครั้งแรกในประเทศญี่ปุ�น อาทิเส้ือผา รองเทา 
เครื่องประดับ นํ้าหอม นาฬิกา ฯลฯ  จากนั้นนําทานสู อุมิคะจิเทอเรส (UMIKAJI 
TERRACE) ศูนยการคาแหงใหมที่สรางอยูบนเนินเขาลาดเอียงบนเกาะเซะนะกะจิ
มะ (Senagajima Island) ตั้งอยูเลยจากรนัเวยสนามบินนาฮะ (Naha Airport) 
เพียงไมกี่รอยเมตรเทานั้น จึงสามารถมองเห็นเครื่องบินไดในระยะใกลมาก ที่นีม่ี
รานคารานเครื่องประดบั ของที่ระลึกพื้นเมืองโอกินาวาจําหนายใหทานเลือกชม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนู  YAKINIKU 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก RESONEX NAHA HOTEL หรือระดบัเทียบเทา 

 
  

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวและชอปปم�งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวรเสริม 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม (6) 

ทานสามารถเดินทางเพ่ือไปยังสถานท่ีตางๆ ไดอยางสะดวก อาทิเชน (ไมรวมคา
รถไฟและรถบัสบริการ) 

ยานถนนโคคุไซโดริ ยานชอปปم�งชื่อดังของโอกินาวา ที่ชาวตางชาตินยิมมาเดินเลน
กันเปนอยางมาก เพราะท่ีนี่มีทั้งของที่ระลึกและสินคาพ้ืนเมืองสไตลของโอกินาวา
และสินคาสไตลญี่ปุ�นอีกมากมาย และบนถนนสายนี้ยังมี
หาง DONQUIJOTE หางสรรพสินคาชื่อดังจากยานชินจูกมุาเปดใหบริการ 24 ช.
ม.อีกดวย หรือสนุกสนานกับการทดลองนั่ง YUI MONORAIL รถไฟรางเดี่ยวหนึ่ง
เดียวของโอกินาวา เพ่ือเดินทางไปยังยานชินโตชินท่ีเปนท่ีตั้งของหางสรรพสินคาชั้น
นํามากมาย เชน DFS DUTY FREE หน่ึงเดยีวของประเทศญี่ปุ�น และหางอื่นๆ 
เชน SPORT DEPOT, NAHA PLACE หรือหากทานท่ียังไมหนําใจกับการชอปปم�ง
สินคาญี่ปุ�นที่หาง AEON เลือกไปชอปปم�งตอท่ี AEON NAHA ท่ีสถานี OROKU 
ไดอีกดวย 

SHIKINAEN GARDEN อีกหนึ่งท่ีเท่ียวท่ีคุณไมควรพลาดเมื่อมาเท่ียวโอกินาวา 
SHIKINAEN ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 18 เปนท่ีอยูอาศัยของกษัตริยริวกิว 
พระราชวังไดถกูออกแบบมาอยางสวยงามเรยีบงาย อาคารทําจากไม หลังคามุง
กระเบื้องสีแดง บอเลี้ยงปลาขนาดใหญ และสวนสไตลญี่ปุ�นท่ีมีภูมิทศันท่ีกวางขวาง 
มาสัมผัสแหลงเรียนรูทางประวตัิศาสตรและวฒันธรรมชองโอกินาวา ติดอยูใน
รายชื่อมรดกโลกขององคการยูเนสโก คุณจะไดสัมผัสความงดงามของสวนธรรมชาติ
พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีไมเหมือนท่ีไหน คุณสามารถใชเวลาเดินสํารวจโดยรอบ SHIKINAEN 
GARDEN และหามุมถายภาพสวยๆ ไดอยางเพลิดเพลิน 

TSUBOYA POTTERY DISTRICT อยูในอําเภอ TSUBOYA NAHA เปนศูนย
เครื่องปم�นดนิเผาของชาวโอกินาวา เริม่ตนมาตัง้แตยุคอาณาจักรรวิกิว มีการจัดแสดง
พิพิธภัณฑงานศิลปะเครื่องปم�นดินเผา TSUBOYA ใหไดเรียนรูประวัติความเปนมา
ของการทําเครื่องปم�นดนิเผาท่ีสวยงามและมีเอกลักษณของที่น่ี 

หรือทานสามารถเลือกซื้อทัวรเสริมได ดังนี้ (ทานสามารถสอบถามกับฝ�ายขายหรือ



 

 

หัวหนาทัวรได) 

1.เลือกซื้อตั๋ว YUI MONORAIL เพ่ือนั่งชมเมืองโอกินาวายามเชา จังหวัดโอกินาวา
เปนจังหวัดที่มคีวามแตกตางจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ�นเนื่องจาก ตําแหนงที่
ตั่งซึ่งอยูหางจากเกาะใหญท้ัง 4 ซึ่งเปนเกาะหลักของประเทศ สัมผสักับ วฒันธรรม
ประเพณีท่ีนาคนหา ทานสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินคาตามสถานท่ีชอปปم�ง ตางๆ 
อาทิ DUTY FREE, TOY R US, NAHA MAIN PLACE, AEON MALL,  ราน 
100 เยน, หรือหางสรรพสินคาอ่ืนๆ อีกมากมายตามเสนทางของ MONORAI 

****ทัวรเสริมท้ังหมด จะตองไปจอยทัวรรวมกับกรุปอื่นๆ ไมใชเปนกลุมสวนตัว**** 

(จะตองแจงลวงหนา 2 วันกอนกรุปจะออกเดนิทาง!!!) 

เขาสูท่ีพัก SMILE NAHA CITY RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

วันท่ี 5 เกาะโคร ิ- โรงงานขนมเคกมันเทศ โอกาช ิโกเต็น - พิพิธภัณฑสัตวนํ้าชูราอุม ิ

เชา  รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม (7) 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะโคร ิเปนเกาะรปูวงกลม ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรโมโตะบุ บนเกาะหลักเกาะขนาดเล็กแหงนี้โอบ
ลอมไปดวยทะเลสีเขียวมรกต หลังจากท่ีมีการเปดสะพานโคริเชื่อมระหวางเกาะโคริ
และเกาะยากาจิในป 2548 ทําใหเราสามารถเดินทางไปยังเกาะหางไกลแหงนี้ได
ดวยรถยนต มถีนนพาดผานเสนทางรอบเกาะ ใชเวลาประมาณ 10 นาทีในการ
เดินทางรอบเกาะ หลังจากนั้นเดินทางสู โรงงานขนมเคกมันเทศ OKASHI GOTEN 
ขนมเคกมนัเทศชื่อดังแหงโอกินาวาใหทานไดเลือกซื้อขนมเคกท่ีทําจากมันเทศใน
หลากหลายรสชาติมากมาย เปนของฝากยอดนิยมแหงเกาะโอกินาวา 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  (8)เมนู JAPANESE SET  

พิพิธภัณฑสัตวนํ้าชูราอุมิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) พิพิธภัณฑ
สัตวนํ้าท่ีทันสมัยและใหญท่ีสุดในญี่ปุ�น และยังมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ตั้งอยูท่ี
ตําบลโมโตบ ุเปนที่แสดงพันธุปลาทะเลตางๆ ซึ่งแบงออกเปน 4 ชั้น และแตละชั้น
จะแบงแยกไปตามโซน คือ TOUCH POOL ซึ่งเปน LAGOON ขนาดเล็ก จําลอง



 

 

สภาพธรรมชาติของปลาท่ีอาศัยอยูบริเวณแนวปะการัง ซึง่ประกอบไปดวย ปลาดาว, 
หอยเมน, ปลิงทะเล และอ่ืนๆ ซึ่งสามารถใชมือเปลาสัมผัสไดอยางใกลชิด ถัด
จากนั้นจะเปน JOURNEY TO THE CORAL REEF, THE SEA OF 
TROPICAL FISH และไฮไลทท่ีสําคัญของพิพิธภัณฑแหงนี้คือ THE KUROSHIO 
SEA ซึ่งเปนหองที่ไดชือ่มาจากกระแสนํ้าอุนกุโรชิโวของญี่ปุ�น ภายในหองนี้แสดง
พันธุปลาในแทงคขนาดใหญสูงกวา 8 เมตร กวางกวา 22 เมตร ทําจากอะคริลิคใส
หนากวา 60 เซนติเมตร นํ้าทะเลไมสามารถผานเขามาได ภายในแทงคนี้มปีลา
ฉลามวาฬขนาดยาวกวา 7 เมตรอยูถึง 3 ตัว วายเวียนไปมาอยางสงางาม พรอม
พันธุปลาอ่ืนๆ ทั้งกระเบนราหู ฉลามสีฟ�า และปลาพันธุอ่ืนๆ ในแถบทะเลนี้ ใหทาน
สามารถถายรปูไดอยางใกลชิดทั้งแบบพานอรามาและแบบอันเดอรวอเตอร ทานจะ
ยังสามารถพบกบัปลาฉลามพันธุตางๆ อยูอีกมากมายในหอง SHARK 
RESEARCH LAB และบริเวณภายนอกอาคาร ยงัม ีSEA TURTLE HOUSE 
บอเลี้ยงเตาทะเลขนาดใหญ และ DOLPHIN LAGOON พรอมทั้งชมการแสดงของ
ปลาโลมาแสนรู 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนู SHABU SHABU 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SMILE NAHA CITY  HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

 
 

วันท่ี 6 ผาหินมันซะโมะ -หมูบานมิฮามะสไตลอเมริกนั - สนามบินนาฮา (โอกินาวา) - ทา
อากาศยานสุวรรณภูม ิ

เชา  รับประทานอาหารเชา  ท่ีหองอาหารของโรงแรม (10) 

จากนั้นนําทานสู ผาหินมันซะโมะ (MANZAMO) สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงอัน
โดงดงัของโอกินาวา จดุชมวิวที่สามารถมองเห็นคลื่นใหญโตท่ีถาโถมเขามาท่ีชายฝم�ง
และวิวทิวทัศนทะเลท่ีงดงามสุดไกลลับตา และยังเปนแหลงปะการังทะเลท่ีสวยงาม 



 

 

ผาหินริมทะเลนี้ตั้งอยูใกลๆกับท่ีวาการอําเภอเมืองหมูบานอนนะโซง ชื่อของผาหินมี
ความหมายวา “ทุงหญาท่ีรองรับคนไดนับหมืน่คน” ซึง่หมายถึงบริเวณทุงหญาสี
เขียวขจีบนหนาผา จุดเดนความงามของผาหินนี้คือ จุดชมววิที่สามารถเดินจากลาน
จอดรถไดเพียงแค 1 นาที โดยเฉพาะหากทานไปผาหินในตอนเชาทานจะไดสูด
อากาศบรสุิทธ์ิพรอมกับชมความงามของผืนนํ้าทะเลสีฟ�าใสที่ไมมีสิ่งกีดขวางใดๆสุด
ลูกหูลูกตา ในตอนเย็นทานสัมผัสกับอีกบรรยากาศของความงามในยามพระอาทิตย
ใกลตกดนิ พืชพันธุท่ีอยูในบริเวณผาหินหรือ “หมูพันธุไมตามหินเกาแกของผาหิน
มันซะ” นั้นไดถกูกําหนดใหเปนอนุสรณทางธรรมชาติของจังหวดั ทานสามารถเดิน
เลนและยังสามารถจัดปกนิกชมวิวความงดงามทางธรรมชาตินี้ได ใกลๆกับผาหินมัน
ซะยังมีโรงแรมและเรียวกังมากมายหลายระดบัใหทานเลือกพัก  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (11)  เมนู LOCAL 
จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานมิฮามะสไตลอเมริกัน (MIHAMA AMERICAN 
VILLAGE) เปนแหลงความบนัเทิงขนาดใหญท่ีตั้งอยูภาคกลางของเกาะโอกินาวา 
ภายในหมูบานมีลักษณะคลายหางสรรพสินคากลางแจงขนาดใหญท่ีประกอบดวย 
รานคา รานเส้ือผา รานอาหารจําหนายฮอตด็อกและแฮมเบอรเกอร รานกาแฟ โรง
ภาพยนตร MIHAMA 7 และชิงชาสวรรคขนาดใหญ  นอกจากนี้หางออกไปไมไกล
นักเปนชายหาดทิศตะวันตกท่ีเหมาะสําหรับนั่งชมพระอาทิตยตกพรอมปم�งบารบคีิว
สังสรรคกนัไดอีกดวย  

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาฮา 
18.00  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เท่ียวบินที่ TG*** 

(บนเครื่องมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่ม) 
20.30  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

30 Dec 2019 - 04 
Jan 2020  

39,888 39,888 38,888 6,900 11,900 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบินหรือการจราจรเปนตน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัส
นําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมาย ของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบริการวนัละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังนี ้ 

1)  โรงแรมที่พักที่ระบใุนรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการ
เปล่ียนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยาง
นอยประมาณ 1-3 วัน พรอมท้ังใบนดัหมายการเดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมที่ญีปุ่�น หองพักคอนขางเล็ก และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน 
(เตียงคู+เตียงเสรมิ) ซึง่ทานอาจจะตองพักเปน หองที่นอน 2 ทาน และ 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) 
และบางโรงแรมในหองพักจะไมมีเตียงคู อาจจะมีแคเพียง 1 เตียง (เตียงใหญ 1 เตียง) สําหรับนอน 
2 ทานเทานั้น และบางโรงแรมหองพักแบบ 2 เตียงเตม็ ทางบริษัทขออนุญาตจัดหองพักใหทาน 
แบบพักทานเดียว/หอง 

**เด็กตํ่ากวาอายุ 2 ป ราคา 6,900 บาท** 

*** กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาตดิตอเจาหนาท่ีบริษัทฯ 

ใหทราบกอนทําการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน *** 



 

 

ราคาทัวรรวม 

1.คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเลื่อนวัน
เดินทางได) 

2.คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 

3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

4.คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา 

5.คารถรบั-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 

7.นํ้าหนักกระเป�าสัมภาระสายการบินขาไปและกลับทานละ 30 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 

8.คาไกดทองถิ่นนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

9.คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง 

- การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000,000 บาท 

- คารกัษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัท
ไดทําไว) 

ราคาทัวรไมรวม 

1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรดี, มินบิารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดืม่ที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 4,000 เยน หรือ 1,300 บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน (**ขอ
อนุญาตเก็บที่สนามบินสุวรรณภูม ิณ วันเดนิทาง**) 



 

 

3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากบัภาษี) 

4.คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรณุาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจาํตัวคนตางดาว 3)ใบสาํคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 นิว้ 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยืน่วซีาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจง
เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

เงื่อนไขการจองและการใหบรกิาร 

1.ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 

2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

3.การจองจะมีผลสมบรูณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 
พรอมกรอกรายชื่อของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสสปอรตผู
เดินทาง (จะตองมีอายเุหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลับ) 

4.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มฉิะนั้นทาง บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณ ี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด



 

 

การใชบริการรายการใดรายการหนึง่หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบรกิารและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

หมายเหต ุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา  32 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2.เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจดุประสงค
เดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น 

4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตวัแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

7.เมือ่ทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น  

9.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามัน ณ ปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามัน
ปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมตามราคาตัว๋เครื่องบินและภาษีนํ้ามันตาม
สถานการณดังกลาว  



 

 

เรื่อง การยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทยเริ่มบังคับใชในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยท่ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือการพํานัก
ระยะส้ันในประเทศญีปุ่�น ไดประกาศเริ่มบังคบัใชในวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถ
พํานักในประเทศญี่ปุ�นได 15 วัน (หากผูยื่นประสงคจะพํานักในประเทศญี่ปุ�นเกิน 15 วัน หรอืไป
ทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอื่นๆ จะตองยื่นขอวีซาตามปกติ) 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมคีุณสมบตัิการเขาประเทศญี่ปุ�น มดีังตอไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการ
ออกเอกสารดังกลาว) 

2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั โรงแรม และ
อ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบรษิัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบรษิัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณกีารเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะส้ัน 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูท่ีไมมีประวัตกิารถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


