
 

OKINAWA 5D3N 

ซุปตาร ์ฮลูา ฮลูา่ ภาคพเิศษ 
กําหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภคม-ตลุาคม 2561 

 



โดยสายการบนิ Peach Airline  
เปิดประสบการณ์ใหม ่โอกนิาวา่ เกาะสวรรคแ์หง่ญีปุ่่ น  

บนิตรงสายการบนิ Peach Air 

สมัผสัวฒันธรรมชาวรวิกวิ ณ ปราสาทชูร  ิ

ชมสตัวโ์ลกใตนํ้า้ ณ พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ชุราอมู ิ

Wifi บนบสั / มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

27-31 พฤษภาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

09-13 มถิุนายน 2561 19,991.- 7,900.- 

12-16 มถิุนายน 2561 19,991.- 7,900.- 

17-21 มถิุนายน 2561 19,991.- 7,900.- 

22-26 มถิุนายน 2561 19,991.- 7,900.- 

03-07 กรกฎาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

06-10 กรกฎาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

08-12 กรกฎาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

10-14 กรกฎาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

13-17 กรกฎาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

17-21 กรกฎาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

22-26 กรกฎาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

30 กรกฎาคม-03 สงิหาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

03-07 สงิหาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

05-09 สงิหาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

20-24 สงิหาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

24-28 สงิหาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

26-30 สงิหาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

28 สงิหาคม-01 กนัยายน 2561 19,991.- 7,900.- 

31 สงิหาคม-04 กนัยายน 2561 19,991.- 7,900.- 

04-08 กนัยายน 2561 19,991.- 7,900.- 

07-11 กนัยายน 2561 19,991.- 7,900.- 

11-15 กนัยายน 2561 19,991.- 7,900.- 

14-18 กนัยายน 2561 19,991.- 7,900.- 

16-20 กนัยายน 2561 19,991.- 7,900.- 

18-22 กนัยายน 2561 19,991.- 7,900.- 

21-25 กนัยายน 2561 19,991.- 7,900.- 

28 กนัยายน-02 ตลุาคม 2561 19,991.- 7,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

**เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ราคา 2000 บาท/ทา่น** 



วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

22.30 น       พรอ้มกนัที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ พชี แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอย

ตอ้นรับ 

วนัสอง สนามบนินาฮา โอกนิาวา่ – ผามนัซาโมะ -  รา้นโอกาชิ  โกเตน – พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ชุราอมู ิ - 

สวนสบัปะรดนาโกะ – อเมรกินั วลิเลจ 

**01.25/01.40/01.55 น. ออกเดนิทางสู่ ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น  

โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่MM990 

 (ราคานีไ้มร่วมอาหารบนเครือ่งบนิ โดยทา่นสามารถซือ้อาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ไดด้ว้ยตนเองบน

เครือ่งบนิ)  

**

ตารางเทีย่วบนิ** 

07.55/08.10/08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาฮะ  เกาะโอกนิาวา

ประเทศญีปุ่่ น ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรตรวจเชค็ส ิง่ของ สมัภาระของทา่นเรยีบรอ้ย แลว้นํา

ทกุทา่นเดนิทางสู ่เกาะโอกนิาวา  เพือ่ชืน่ชมทวิทศันอ์ันงดงามภายในเกาะและไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรม

ความเป็นอยู่ของชาวโอกนิาวา ในอดตีเป็นศนูยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิแตถ่กูญีปุ่่ นยดึเอามาผนวกเขา้

กนัปัจจุบันเป็นเมอืงเอก และเป็นเมอืงพักตากอากาศและเป็นตน้กําเนดิศลิปะการตอ่สูอ้ย่างคาราเตม้หีาด

ทรายขาวสวย น้ําทะเลสคีรามและปะการังทีย่ังสมบูรณ์ทําใหจ้ังหวัดโอกนิาวาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสาํคญั

อกีเกาะหนึง่ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ผามนัซาโมะ ผาหนิทีส่งูชนักว่า 30 เมตรมลีกัษณะคลา้ยงวงชา้ง

หันหนา้สูท่ะเลจนี พืน้ทีส่เีขยีวของตน้หญา้ทีข่ ึน้ปกคลมุจนถงึยอดหนา้ผาตดักบัผนืน้ําทะเลสฟ้ีาใส เป็น

ทวิทศันท์ีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโอกนิาว่า ในวันทีท่อ้งฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของ

เกาะทางตอนเหนือและเกาะทีอ่ยู่นอกชายฝ่ังไดอ้ย่างชดัเจน ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญ่นยิมทีจ่ะมาตั ้ งวงปิกนกิ 

หรอืเลน่กฬีาโปรดของตน ความกวา้งใหญ่ของผาหนิแห่งนี้ว่ากนัว่าสามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วถงึ 

10,000 คนในเวลาเดยีวกนัไดอ้ย่างสบายๆ  จากนัน้แวะชมรา้นโอกาช ิโกเตน  รา้นขายขนมทีม่คีวาม

เกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมาก เพราะใชว้ัตถดุบิธรรมชาตทิอ้งถิน่ลว้นๆ ไม่ว่าจะเ ป็นมันม่วงรสหวาน น้ําตาล

ทรายแดง และสบัปะรด เป็นตน้ ขนมทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุคอื ขนมมันม่วง ทีเ่นื้อมันนุ่ม หวานกําลงัด ีเนื้อ

แป้งละลายในปาก ใหท้า่นไดช้มโรงงานผลติและเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดต้ามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 



จากนัน้ชม พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ชุราอมู ิ(Okinawa Churaumi Aquarium) เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าที่

ดทีีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ไฮไลท!์!! ของการเยีย่มชมพพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าแห่งนี้คอืแท็งกน้ํ์าคโุรชโิอะ ซึง่เป็น

หนึง่ ในแท็งกน้ํ์าทีใ่หญ่ ทีส่ดุของโลก  ซึง่ภายในนัน้เต็มไปดว้ยส ิง่มชีวีติในทะเลแถบโอกนิาว่าที่

หลากหลาย สตัวน้ํ์าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุคอืฉลามวาฬยักษ์  และกระเบนราหู  อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

สตัวน้ํ์าหลากหลายชนดิ ทัง้ ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสอื และฉลามวัว ปลาเรอืงแสง ตลอดจนหอยตา่งๆ  

นอกจากนี้ยังมสีระน้ํากลางแ จง้ทีต่ัง้อยู่ใกลร้มิน้ําซึง่เป็นทีจ่ัดการแสดงของโลมาแสนรู ้  เตา่ทะเล  และ

พะยูน ทีจ่ัดข ึน้เพยีงไม่กีค่รัง้ตอ่วัน  (ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  แตต่อ้งตรวจสอบเวลาการแสดงกอ่น

เขา้พพิธิภณัฑ์) นําทา่นชม  สวนสบัปะรดนาโกะ  (Nago Pineapple Park) สบัปะรดเป็นสนิคา้

เกษตรทีม่อียู่บนเกาะโอกนิาว่า แต่มชีว่งหนึง่ทีส่บัปะรดจากตา่งประเทศเขา้มาตตีลาดทําใหส้บัปะรดใน

ทอ้งถิน่ราคาตกตํา่  ทางโอกนิาว่า จงึสรา้งสวนแห่งนี้ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วขนาดเล็ก  เพือ่สง่เสรมิการ

ขายสบัปะรดทอ้งถิน่ใหไ้ดม้ากขึน้ ภายในสวนจําหน่ายของทีร่ะลกึ  ผลติภณัฑต์า่งๆทีผ่ลติจากสบัปะรด  

เชน่ ไวน ์น้ําผลไม ้เคก้ ชอ็คโกแลต  สบัปะรดอบแหง้  และสบัปะรดสด  นอกจากนี้ยั งสามารถชมวธีกีาร

ปอกเปลอืกสบัปะรดเพือ่บรรจุกระป๋องไดอ้กีดว้ย (ไมร่วมคา่น ัง่รถ เพ ิม่ทา่นละ 400 เยน)  

จากนัน้ นําทา่นมุ่งหนา้สู่  อเมรกินั  วลิเลจ  American Village ตัง้อยู่ในเมอืงทีม่ชี ือ่ว่า  ชาตงั  อยู่

ตอนกลางของโอกนิาวา สรา้งเลยีนแบบแหลง่ชอ้ปป้ิงย่านซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา  ทีน่ี่เป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้า่นไดเ้ลอืกสรร  นอกจากนี้ยังมสีถานทีบ่ันเทงิสรา้ง

ความสนุกสนาน เชน่ โรงภาพยนตร,์ โบวล์ ิง่, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชงิชา้สวรรค์ , ไลฟ์เฮา้ส์, บาร์, 

รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, รา้นเสือ้ผา้ และรา้นตวัแทนจําหน่ายตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และชายหาด เรยีกได ้

ว่ามรีา้นคา้ตา่งๆ รวมกนัอยู่ทีน่ี่เกอืบทัง้หมด 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  OROX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัสาม ศาลเจา้นามโินะอเุอะ  - ตลาดปลา  ณ ทา่เรอื  Tomari - ปราสาทชูร ิ (ดา้นนอก ) – รา้น

เครือ่งสําอางและเวชภณัฑ ์- ชอ้ปป้ิงยา่นถนนโคคไุซโดร ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้นามโินะอเุอะ เป็นศาลเจา้ทีส่าํคญัและมชีือ่เสยีงทีส่ดุของโอกนิาว่า เป็นหนึง่

ในศาลเจา้รวิกวิทัง้แปด  เชือ่ กนัว่าศาลเจา้นามโินะอุเอะมเีทพเจา้ทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละอํานาจสงู  

สามารถใหพ้รในดา้นตา่งๆ  ได  ้เชน่  ชว่ยใหจ้ับปลาและเพาะปลกูไดด้ี  ชว่ยปกป้องประเทศใหส้งบสขุ   

ชว่ยใหเ้ดนิเรอืปลอดภยั  เป็นตน้  นอกจากนี้ยังชว่ยในเรือ่งของการคลอดบุตรอย่างปลอดภยั  ความ

ปลอดภยัของครอบครัว  การมอีายุยนืยาว  และชว่ยขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยออกไปอกีดว้ย  อสิระให ้ทา่นขอพร 

สกัการะส ิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ตามอัธยาศยั นําทา่นสู ่ ตลาดปลา ณ ทา่เรอื Tomari หรอื Tomari Fish 

Market ตลาดปลาใจกลางนะฮะ มขีนาดไม่ใหญ่มาก เป็นแหลง่รวบรวมอาหารทะเลสดๆ และทีน่ี่ยังเป็น

สวรรคส์าํหรับคนรักปลามากโุร่ ไฮไลท์ !! ทีท่ัง้สดและไม่แพง ซึง่จัดเป็นอาหารทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่มา

เยอืนตลาดแห่งนี้ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ เลอืหาอาหารทะเลตามอัธยาศยั   



เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 นําทา่นสู ่ ปราสาทชูร ิ  Shuri Castle (ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทจา่ยเพิม่ประมาณ 820เยน/

ทา่น) ปราสาทชรูดิัง้เดมิ สรา้งขึน้ในชว่งปลายยุค  1300 มบีทบาทสาํคญัในการรวมอํานาจเกาะไวเ้ป็น

หนึง่เดยีว อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวรวิกวิ  ซึง่เป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิโ์ช

เอ็ง ในสมัยราชวงศโ์ช ซึง่อาณาจักรรวิกวิเป็นอาณาจักรหนึง่ทางตอนใตข้องญีปุ่่ น ใกลก้บัเกาะไตห้วัน มี

ความใกลช้ดิกบัทางวัฒนธรรมของจนี สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ สว่นมากจงึไดร้ับอทิธพิลมาจาก

ประเทศจนี  ในสมัยราชวงศห์มงิ  และเมือ่ปี  1945 ระหว่างสงครามโลกครัง้ทีส่องตอนทีก่องทพั

สมัพันธมติรสามารถยกพลขึน้บกทีโ่อกนิาว่าได ้  พษิแห่งสงครามทําใหป้ราสาทถกูทําลายลงเกอืบ

ทัง้หมด  เหลอืเพยีงกําแพงปราสาทเพยีงไม่กีส่ว่นโผลพ่น้เหนือพืน้ดนิข ึน้มาเพยีง  20-30 เซนตเิมตร  

จนกระทัง่ปี 1992 ไดม้กีารกอ่สรา้งปราสาทชรูโิจขึน้ใหม่หมดใหม้โีครงสรา้งลกัษณะเดมิ โดยอา้งองิจาก

ภาพถา่ยในอดตี บันทกึทางประวัตศิาสตร ์และความทรงจําของผูอ้ยู่อาศยัอยู่แถบนัน้ และในปี 1879 ซึง่

ปราสาทแห่งนี้ไดร้ับข ึน้บัญชเีป็น UNESCO World Heritage ร่วมกบัโบราณสถานอืน่ๆ ในเกาะโอกนิาว่า  

นําทา่นชอ้ปป้ิง รา้นเครือ่งสําอางและเวชภณัฑ  ์รา้นขายเครือ่งสาํอางและขา้วของเครือ่งใช ้  กระจุ๊กก

ระจิ๊กสไตลญ์ีปุ่่ น ภายในรา้นมสีนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งสาํอางโลคอลแบรนด ์อุปกรณ์แตง่หนา้ 

แตง่เล็บ ก ิ๊ฟชอ้ปน่ารักๆ ตลอดจน ยารักษาโรค คอลลาเจนแบรนดด์งัจากญีปุ่่ น  และอืน่ๆอกีมากมาย  

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากกนัตามอัธยาศยั  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นข องฝากกนัตาม

อัธยาศยั นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ยา่นถนนโคคไุซโดร ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของโอกนิาว่า ทีช่าวตา่งชาตนิยิมมา

เดนิเลน่กนัเป็นอย่างมาก  เพราะทีน่ี่มทีัง้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงสไตลข์องโอกนิาว่าและสนิคา้

สไตลญ์ีปุ่่ นอกีมากมาย 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  OROX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 



วนัทีส่ ี ่  อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื ทอ่งเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโอกนิาวา่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

อสิระใหท้า่น ชมเมอืงโอกนิาว่า ตามอัธยาศยั (ไม่มรีถบัสบรกิาร ) จังหวัดโอกนิาว่าเป็นจังหวัดทีม่คีวาม

แตกตา่งไปจากประเทศญีปุ่่ น มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตนทัง้ดา้นประเพณีและวัฒนธรรมทีเ่ป็นแบบ

เฉพาะสมัผัสเสน่หใ์นความเป็นอัตลกัษณ์ของจังหวัดโอกนิาว่า  ในวันอสิระนี้ทา่นสามารถสนุกสนานกบั

การทดลองน่ัง Yui Monorail รถไฟรางเดีย่วหนึง่เดยีวของโอกนิาว่า เพือ่เดนิทางไปยังย่านชนิโตชนิที่

เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํามากมาย เชน่ 

 Duty Free หนึง่เดยีวของประเทศญีปุ่่ น 

 Toy R Us รา้นขายของเลน่ เอาใจวัยเด็ก 

 NaHa main Place หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทีม่รีา้นคา้ มากกว่า 125 รา้น ทัง้รา้นอาหาร 

เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย ตลอดจนอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เป็นตน้ 

 หา้งออิอน outlet สดุฮติ ยอดนยิมของคนไทยไม่ว่าไปญีปุ่่ นเมอืงไหน ตอ้งไปทีน่ี่ 

 MATSUMOTO KIYOSHI รา้นจําหน่ายเครือ่งสาํอางชือ่ดงั ทีเ่ป็นรา้นขวัญใจของชาวไทย  

 DONQUIJOTE หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัจากย่านชนิจูกมุาเปิดใหบ้รกิาร 24 ช.ม.อกีดว้ย  

 ยา่นถนนโคคไุซโดร ิ  ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของโอกนิาว่า  ทีช่าวตา่งชาตนิยิมมาเดนิเลน่กนัเป็น

อย่างมาก เพราะทีน่ี่มทีัง้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงสไตลข์องโอกนิาว่าและสนิคา้สไตลญ์ีปุ่่ น

อกีมากมาย  

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิงทีต่า่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 

ทีพ่กั  OROX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

Trick!!!  

• เมอืงนาฮะ เมอืงหลวงของโอกนิาวา่ มรีะบบการขนสง่สาธารณะทีเ่ป็นทีน่ยิม คอื โมโนเรยีล ทีส่ามารถ

เดนิทางไปยงัจดุตา่งๆ ภายในเมอืงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

• หา้มพลาด ไอศกรมี  Blue Seal และสําหรบัทา่นทีเ่ป็นคอเบยีร ์ ก็ตอ้ง Orion beer ทีม่แีหลง่ผลติทีโ่อกนิาวา่

เทา่น ัน้ และมนัมว่ง รวมถงึผลผลติทีทํ่าจากสปัปะรด 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่า้ โรงงานแกว้  Glass Factory - อาชบินิา่  เอาทเ์ลท  มอลล์ - หา้งคารโ์ก้  ชอ้ปป้ิงมอลล์  – 

สนามบนินาฮะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากนัน้นําทา่นชม โรงงานแกว้ Glass Factory ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณแหลมทางตอนใตข้องเกาะโอกนิาวา

โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลติเครือ่งแกว้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในจังหวัดโอกนิาวา  เครือ่งแกว้ทัง้หมดทําดว้ย

เทคนคิการขึน้แกว้ดัง้เดมิ  โดยไม่ไดใ้ชแ้บบขึน้รูป  มสีสีนัสดใส  ดว้ยฝีมอืชา่งผูช้าํนาญ  ชมชา่งทําแกว้  

ในขณะทํางานสรา้ง เครือ่งแกว้ ทีเ่ป็นการสรา้งสรรคด์ว้ยฝีมอืของชา่งแตล่ะคน  ชมหอ้งจัดแสดงผลงาน

เครือ่ง  แกว้ และใหท้า่นสามารถเลอืกซือ้เครือ่งแกว้ทีท่า่นถกูใจได ้  จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง  อาชบินิา่  

เอาทเ์ลท มอลล ์เป็นเอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ็ปป้ิงปลอดภาษี ขนาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงโอกนิาวา  มสีนิคา้

แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมาย  ราคาทีล่ดมตีัง้แต่  30-70 % แลว้แตรุ่่นและแบรนด์  อาท ิCosch, Gucci, 

Gap, Armani, Boss, Bally, Jimmy Choo หรอืรา้นรองเทา้อย่าง ABC Mart และอืน่ๆ อกีมากมาย  

นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารหลากหลายรา้น ใหท้า่นอสิระรับประทานอาหารกลางวัน แ ละชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดเ์นมตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําทา่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ ณ หา้งคารโ์ก ้ชอ้ปป้ิงมอลล ์แวะละลายทรัพย ์ภายในมรีา้นเครือ่งสาํอางค ์รา้น

ขนม และสนิคา้ราคาถกู ตา่งๆ มากมาย  รวมถงึรา้นอาหารตา่งๆ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก ของที่

ระลกึราคาถกูตามอัธยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอันสมควร 

21.15/21.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ พชีแอร ์เทีย่วบนิที ่MM989 

00.20/00.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 4,000 บาท 
 

 

เง ือ่นไขสายการบนิพชี แอรไ์ลน ์ ทีน่ ัง่บนเครือ่งเป็นระบบ Random  
หากประสงคจ์ะอพัทีน่ ัง่ 

**ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นออกเดนิทาง**  

รายละเอยีด ดงันี ้
1. Pleasure Seat ราคา 700 บาท/ทา่น/เทีย่ว **โซนดา้นหนา้กอ่น Exit Row 

2. Smart Seat ราคา 1,000 บาท/ทา่น/เทีย่ว **แถวที ่12 ไมส่ามารถเอนได ้

3. Fast Seat ราคา 1,500 บาท/ทา่น/เทีย่ว  



 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ  จะปิดเร็ว  1 

ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดด

กระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สาย

การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 
 



อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่รอ้ง

ขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิาร

เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาด

จากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 



ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ้า่ยสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊  เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่

ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน กรณียกเลกิการเดนิทาง  และไดดํ้าเนนิการออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

(กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธ

ได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 

นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของค่ าใชจ้า่ยทีสั่มภาระน้ําหนักเกนิ 

(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไม่

ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์ ) โดยทางบรษัิทจะ

คํานงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้

เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพํ่านัก

อยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 



4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิท ฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา

ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 3 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 

รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.......................................... ...................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

 

   

 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


