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 ไฮไลท์ของโปรแกรม  
 บินตรง กรุงเทพฯ-โอกินาวา่ โดยสายการบิน PEACH AIR สายการบินในเครือ ALL NIPPON AIRWAYS                       

ฟรีนํ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั จาํนวน 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ถือข้ึนเคร่ืองได ้จาํนวน 2 ใบ ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พกัใจกลางเมอืงโอกนิาว่า 2 คนื 
 เท่ียวครบไฮไลท ์เมืองโอกินาว่ า ผาหินมนัซะ โมะ พิพิธภณัฑเ์หลา้อะวาโมริ  หมู่บา้นมิฮามะสไตลอ์เมริกนั  ปราสาทชูริ 

โอกินาวา่เวลิด ์โรงงานขนมเคก้ ศาลเจา้นามิโนะอุเอะ ASHIBANA OUTLET MALL และถนนโคคุไซโดริ ตลาดมะกิชิ 

กาํหนดการเดนิทาง 
วนัแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

   22.30 น. คณะ พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู  6 เคาน์เตอร์  M                          
สายการบิน PEACH AIR (MM) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน      

วนัทีส่อง       สนามบินนาฮา (โอกนิาว่า) – พพิธิภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ – ผาหินมนัซะโมะ – โรงงานขนมเค้ก – 
                     หมู่บ้านมฮิามะสไตล์อเมริกนั – เอออน พลาซ่า – ถนนโคคุไซโดริ – ตลาดมะกชิิ 
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 01.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองโอกนิาว่า ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบินพชีแอร์  (PEACH AIR)  เทีย่วบินที ่MM 900  
 (บนเคร่ืองมีบริการจําหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง** 

 08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาฮา เมืองโอกนิาว่า ประเทศญีปุ่่น  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอกนิาว่า  ระหวา่งทางผา่นชม
ววิทิวทศัน์อนังดงามภายในเกาะและสัมผสักบัวฒันธรรมความเป็นอยูข่องชาวโอกินาวา่ ในอดีตเป็นศูนยก์ลาง
ของอาณาจกัรริวกิว แต่ถูกญ่ีปุ่นยดึเอามาผนวกเขา้ดว้ยกนั ปัจจุบนัเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองพกัตากอากาศ 
และยงัเป็นตน้กาํเนิดศิลปะการต่อสู้อยา่งคาราเตอี้กดว้ย หาดทรายขาวสวย นํ้าทะเลสีครามใสสะอาด ปะการัง
ท่ียงัคงสมบูรณ์ ทาํใหจ้งัหวดัโอกินาวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัอีกท่ีหน่ึงของญ่ีปุ่น 
จากนั้นนาํท่านสู่ พพิธิภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ  (AWAMORI MUSEUM) ตั้งอยูท่ี่โรงกลัน่เซอิฟุคุ อะวาโมริ โดย
นาํเสนอประวติัความเป็นมา และขั้นตอนการผลิตเหลา้ของชาวโอกินาวา่ ซ่ึงจะเห็นอุปกรณ์ เคร่ืองใช ้และ
ขวดท่ีเคยใชต้ั้งแต่อดีต และเช่ือมสัมพนัธ์กบัการเป็นเคร่ืองด่ืมของทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ียงัมีนิทรรศการ
แสดงประวติั และฉลากท่ีดีท่ีสุดของยาเอะยามะ พร้อมกบัคาํอธิบายกระบวนการผลิตและเขา้ชม โรงกลัน่ ซ่ึง
จะมีมุมใหท้ดลองชิมรสชาติของเหลา้ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของคนโอกินาวา่   จากนั้นนาํท่านสู่  ผาหินมันซะ โมะ 
(MANZAMO) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอนัโด่งดงัของโอกินาวา่ จุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นคล่ืนใหญ่โต
ท่ีถาโถมเขา้มาท่ีชายฝ่ังและววิทิวทศัน์ทะเลท่ีงดงามสุดไกลลบัตา และยงัเป็นแหล่งปะการังทะเลท่ีสวยงาม ผา
หินริมทะเลน้ีตั้งอยูใ่กล้ๆ กบัท่ีวา่การอาํเภอเมืองหมู่บา้นอนนะโซง ช่ือของผาหินมีความหมายวา่ “ทุ่งหญา้ท่ี
รองรับคนไดน้บัหม่ืนคน” ซ่ึงหมายถึงบริเวณทุ่งหญา้สีเขียวขจีบนหนา้ผา จุดเด่นความงามของผาหินน้ีคือ จุด
ชมววิท่ีสามารถเดินจากลานจอดรถไดเ้พียงแค่ 1 นาที โดยเฉพาะหากท่านไปผาหินในตอนเชา้ท่านจะไดสู้ด
อากาศบริสุทธ์ิพร้อมกบัชมความงามของผนืนํ้าทะเลสีฟ้าใสท่ีไม่มีส่ิงกีดขวางใดๆสุดลูกหูลูกต า ในตอนเยน็
ท่านสัมผสักบัอีกบรรยากาศของความงามในยามพระอาทิตยใ์กลต้กดิน พืชพนัธ์ุ ท่ีอยูใ่นบริเวณผาหินหรือ 
“หมู่พนัธ์ุไมต้ามหินเก่าแก่ของผาหินมนัซะ ” นั้นไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติของจงัหวดั ท่าน
สามารถเดินเล่นและยงัสามารถจดัปิกนิกชมววิความงดงามทางธรร มชาติน้ีได ใกล้ๆ กบัผาหินมนัซะยงัมี
โรงแรมและเรียวกงัมากมายหลายระดบัใหท้่านเลือกพกั   

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร   (1) 
จากนั้นนาํท่านแวะเท่ียวชม โรงงานขนมเค้กมันเทศ OKASHI GOTEN ขนมเคก้มนัเทศช่ือดงัแห่งโอกินาว่ า
เลือกซ้ือขนมเคก้ท่ีทาํจากมนัเทศในหลากหลายรสชาติมากมาย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมิฮามะสไตล์
อเมริกนั (MIHAMA AMERICAN VILLAGE) เป็นแหล่งความบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูภ่าคกลางของเกาะ
โอกินาวา่ ภายในหมู่บา้นมีลกัษณะคลา้ยหา้งสรรพสินคา้กลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ย ร้านคา้ ร้าน
เส้ือผา้ ร้านอาหารจาํหน่ายฮอตด็อกและแฮมเบอร์เกอร์ ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ MIHAMA 7 และชิงชา้
สวรรคข์นาดใหญ่  นอกจากน้ีห่างออกไปไม่ไกลนกัเป็นชายหาดทิศตะวนัตกท่ีเหมาะสาํหรับนัง่ชมพระ
อาทิตยต์กพร้อมป้ิงบาร์บีคิวสังสรรคก์นัไดอี้กดว้ย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้
ชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา , กลอ้ง, กระเป๋า , รองเทา้ , เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้
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คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลอืกชมและซ้ือ ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตาม
อธัยาศยัอยา่งจุใจ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนโคคุไซโดริ  (KOKUSAIDORI STREET) เป็นถนนสายหลกั
ท่ีทอดยาว 2 กิโลเมตรผา่นใจกลางเมืองนาฮะ โดยเร่ิมจากสถานีขนส่งนาฮะ (NAHA BUS TERMINAL) และ
หอประจาํจงัหวดั  (PREFECTURAL HALL) สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านอาหาร คาเฟ่  บาร์ โรงแรม ร้าน
จาํหน่ายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ และหา้งสรรพสินคา้  นอกจากน้ียงัสามารถเดินไปยงัถนนเฮวาโดริ  
(HEIWADORI) มุตสึมิโดริ(MUTSUMIDORI) และอิจิบะโดริ (ICHIBADORI) ซ่ึงเป็นถนนท่ีแยกออกมาจาก
ถนนโคคุไซโดริ ตดักบัถนนโอคิเอโดริ  (OKIEIDORI) ท่านสามารถเดิน ไป ยงั ตลาดมะกชิิ                        
(MAKISHI FOOD MARKET) สร้างข้ึนกวา่ 60 ปีท่ีแลว้ เป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีคลาคลํ่าไปดว้ยผูค้นจาํนวน
มากท่ีมาจบัจ่ายซ้ือของ และยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากอีกดว้ย  ตลาดแห่งน้ีพร่ังพร้อมไป
ดว้ยวตัถุดิบสาํหรับประกอบอา หารหลากหลายชนิดของจงัหวดัโอกินาวะ (OKINAWA)  ไม่วา่จะเป็นอาหาร
ทะเลสดๆ ท่ีจบัไดใ้นทะเลแถบโอกินาวะ ผกัและผลไมท่ี้เป็นผลิตผลของจงัหวดั เน้ือหมูและเน้ือววั เตา้หู ้หรือ
จะเป็นเคร่ืองปรุงรสประเภทต่างๆ บนชั้นสองของตลาดมีร้านอาหารมากมาย ซ่ึงเราสามารถซ้ือวตัถุดิบท่ี ชอบ
จากชั้นหน่ึงข้ึนมาใหร้้านบนชั้นสองประกอบอาหารใหไ้ด ้และในคร้ังน้ีเราจะขอแนะนาํขอ้มูลเก่ียวกบัตลาด
แห่งน้ี รวมถึงบริเวณโดยรอบไปพร้อมๆ กนั 

   เยน็  รับประทานอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  ROUTE INN NAHA หรือระดับเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม       อสิระท่องเทีย่วและช้อปป้ิงตามอธัยาศัย หรือเลอืกซ้ือทวัร์เสริม                                   

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (2)                                      (อาหารเช้า/ – / –) 
  ท่านสามารถเดินทางเพือ่ไปยงัสถานทีต่่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทเิช่น (ไม่รวมค่ารถไฟและรถบัสบริการ) 

ย่านถนนโคคุไซโดริ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของโอกินาวา่ ท่ีชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกนัเป็นอยา่งมาก เพราะท่ีน่ี
มีทั้งของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมืองสไตลข์องโอกินาวา่และสินคา้สไตลญ่ี์ปุ่นอีกมากมาย และบนถนนสายน้ียงั
มีหา้ง DONQUIJOTE หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัจากยา่นชินจูกุมาเปิดใหบ้ริการ 24 ช.ม.อีกดว้ย หรือสนุกสนาน
กบัการทดลองนัง่ YUI MONORAIL รถไฟรางเด่ียวหน่ึงเดียวของโอกินาวา่ เพื่อเดินทางไปยงัยา่นชินโตชินท่ี
เป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํมากมาย เช่น DFS DUTY FREE หน่ึงเดียวของประเทศญ่ีปุ่น และหา้งอ่ืนๆ 
เช่น SPORT DEPOT, NAHA PLACE หรือหากท่านท่ียงัไม่หนาํใจกบัก ารช้อปป้ิงสินคา้ญ่ีปุ่นท่ีหา้ง AEON 
เลือกไปชอ้ปป้ิงต่อท่ี AEON NAHA ท่ีสถานี OROKU ไดอี้กดว้ย 

พพิธิภัณฑ์สัตว์นํา้ชูราอุมิ  (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ้าท่ีทนัสมยัและใหญ่
ท่ีสุดในญ่ีปุ่น และยงัมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ตั้งอยูท่ี่ตาํบลโมโตบุ เป็นท่ีแสดง พนัธ์ุปลาทะเลต่างๆ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ TOUCH POOL ซ่ึงเป็น LAGOON ขนาดเล็ก จาํลอง
สภาพธรรมชาติของปลาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณแนวปะการัง ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปลาดาว , หอยเม่น, ปลิงทะเล และ
อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถใชมื้อเปล่าสัมผสัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ถดัจากนั้นจะเป็น JOURNEY TO THE CORAL REEF, 
THE SEA OF TROPICAL FISH และไฮไลทท่ี์สาํคญัของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีคือ THE KUROSHIO SEA ซ่ึงเป็น
หอ้งท่ีไดช่ื้อมาจากกระแสนํ้าอุ่นกุโรชิโวของญ่ีปุ่น ภายในหอ้งน้ีแสดงพนัธ์ุปลาในแทง้คข์นาดใหญ่สูงกวา่ 8 
เมตร กวา้งกวา่ 22 เมตร ทาํจากอะคริลิคใสหนากวา่ 60 เซนติเมตร นํ้าทะเลไม่สามารถผา่นเขา้มาได ้ภายใน
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แทง้คน้ี์มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกวา่ 7 เมตรอยูถึ่ง 3 ตวั วา่ยเวยีนไปมาอยา่งสง่างาม พร้อมพนัธ์ุปลาอ่ืนๆ ทั้ง
กระเบนราหู ฉลามสีฟ้า และปลาพนัธ์ุอ่ืนๆ ในแถบทะเลน้ี ใหท้่านสามารถถ่ายรูปไดอ้ยา่งใกลชิ้ดทั้งแบบพา
นอราม่าและแบ บอนัเดอร์วอเตอร์ ท่านจะยงัสามารถพบกบัปลาฉลามพนัธ์ุต่างๆ อยูอี่กมากมายในหอ้ง 
SHARK RESEARCH LAB และบริเวณภายนอกอาคาร ยงัมี SEA TURTLE HOUSE บ่อเล้ียงเต่าทะเลขนาด
ใหญ่ และ DOLPHIN LAGOON พร้อมทั้งชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู้ 
SHIKINAEN GARDEN อีกหน่ึงท่ีเท่ียวท่ี คุณไม่ควรพลาดเม่ือมาเท่ียวโอกินาวา่ SHIKINAEN ถูกสร้างข้ึน
ในปลายศตวรรษท่ี 18 เป็นท่ีอยูอ่าศยัของกษตัริยริ์วกิว พระราชวงัไดถู้กออกแบบมาอยา่งสวยงามเรียบง่าย 
อาคารทาํจากไม ้หลงัคามุงกระเบ้ืองสีแดง บ่อเล้ียงปลาขนาดใหญ่ และสวนสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีมีภูมิทศัน์ท่ี
กวา้งขว าง มาสัมผสัแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมชองโอกินาวา่ ติดอยูใ่นรายช่ือมรดกโลก
ขององคก์ารยเูนสโก คุณจะไดส้ัมผสัความงดงามของสวนธรรมชาติพื้นท่ีสีเขียวท่ีไม่เหมือนท่ีไหน คุณ
สามารถใชเ้วลาเดินสาํรวจโดยรอบ SHIKINAEN GARDEN และหามุมถ่ายภาพสวยๆ ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 
TSUBOYA POTTERY DISTRICT อยูใ่นอาํเภอ TSUBOYA NAHA เป็นศูนยเ์คร่ืองป้ันดินเผาของชาวโอกิ
นาวา่ เร่ิมตน้มาตั้งแต่ยคุอาณาจกัรริวกิว มีการจดัแสดงพิพิธภณัฑง์านศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผา TSUBOYA ให้
ไดเ้รียนรู้ประวติัความเป็นมาของการทาํเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีสวยงามและมีเอกลกัษณ์ของท่ีน่ี 
หรือท่านสามารถเลอืกซ้ือทวัร์เสริมได้ ดังนี ้ (ท่านสามารถสอบถามกบัฝ่ายขายหรือหัวหน้าทวัร์ได้) 

1.  เลอืกซ้ือตั๋ว YUI MONORAIL เพื่อนัง่ชมเมืองโอกินาวา่ยามเชา้  จงัหวดัโอกินาวา่เป็ นจงัหวดัท่ีมี
ความแตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนๆ ในประเทศญ่ีปุ่ นเน่ืองจาก  ตาํแหน่งท่ีตัง่ซ่ึงอยูห่่างจากเกาะใหญ่ทั้ง 4 ซ่ึงเป็น
เกาะหลกัของประเทศ สัมผสักบั  วฒันธรรมประเพณีท่ีน่าคน้หา ท่านสามารถเลือกชมเลือก ซ้ือสินคา้ตาม
สถานท่ีชอ้ปป้ิง ต่างๆ อาทิ DUTY FREE, TOY R US, NAHA MAIN PLACE, AEON MALL,  ร้าน 100 เยน, 
หรือหา้งสรรพสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายตามเส้นทางของ MONORAI (ราคาท่านละ 700 เยน) 

2. เลอืก ซ้ือทวัร์เสริม  1 DAY TOUR (พพิธิภัณฑ์สัตว์นํา้ชูราอุมิ , โรงงานขนมมันเทศ ,                          
สวนสับปะรดนาโกะ) ออกเดินทางจากโรงแรม เวลาในการทวัร์ 9-10 ชัว่โมง มีไกดภ์าษาองักฤษ เดินทางโดย
รถบสั พาชม พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ้าชูราอุมิ , โรงงานขนมเคก้มนัเทศ , สวนสับปะรดนาโกะ  และเดินทาง กลบัสู่
โรงแรมท่ีพกั พร้อมมีอาหารกลางวนับริการ (ราคาผู้ใหญ่ 6,500 เยน ราคาเด็กตํ่ากว่า 12 ปี 4,200 เยน) 

****ทวัร์เสริมทั้งหมด จะต้องไปจอยทวัร์ร่วมกบักรุ๊ปอืน่ๆ ไม่ใช่เป็นกลุ่มส่วนตัว***** 
(จะต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วนัก่อนกรุ๊ปจะออกเดินทาง!!!) 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   ROUTE INN NAHA หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่          ปราสาทชูริ – โอกนิาว่าเวลิด์ – ศาลเจ้านามโินะอเุอะ – ดิวตีฟ้รี – ASHIBANA OUTLET MALL  
                     สนามบินนาฮา (โอกนิาว่า) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (3)                        
จากนั้นนาํท่านชม  ปราสาทชูริ  (SHURI CASTLE) เป็นปราสาทเก่าแก่ของเมืองนาฮา ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
จงัหวดัโอกินาวา่ ในอดีตคือหวัใจของราชวงศริ์วกิว ท่ีไดแ้ยกตวัออกมาจากเกาะหลกัประเทศญ่ีปุ่น ท่ีน่ีเคย
เป็นประเทศอิสระท่ีมีวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ซ่ึงปราสาทแห่งน้ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของการบริหาร  และ
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของกษตัริยม์านานหลายร้อยปี จนกระทัง่กลายเป็นจงัหวดัโอกินาวา่ในปี 1879 ซ่ึงปราสาทแห่ง
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น้ีไดรั้บข้ึนบญัชีเป็น UNESCO World Heritage และเน่ืองจากตวัปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขา จึงทาํใหส้ามารถ
มองเห็นววิเหนือเมืองนาฮาท่ีงดงามอีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่า เข้าชมในปราสาทประมาณ 800 เยน /คน)             
จากนั้นนาํท่านชม โอกนิาว่าเวลิด์ (OKINAWA WORLD) ตั้งอยูใ่นเมืองนนัโจะ  จงัหวดัโอกินาวา่ สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีรวบรวมเร่ืองราวแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความงามของธรรมชาติ วฒันธรรม และประวติัศาสตร์มากมาย
ของโอกินาวา่ ในตวัโอกินาวา่เวลิดมี์สถานท่ีน่าสนใจหลายแห่งดว้ยกนั แต่สถานท่ีแนะนาํใหไ้ปเยอืนมาก
ท่ีสุด คือ “ถํ้าเกียวคุเซ็น ” สามารถเท่ียว ชมไดต้ลอดทั้งปี วา่กนัวา่ถํ้าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากปะการังธรรมชาติเม่ือ 
300,000 ปีมาแลว้ และยงัมี “หมู่บา้นอาณาจกัรริวกิว ” หมู่บา้นโบราณสวยงามท่ีถูกจดใหเ้ป็นทรัพยสิ์นทาง
วฒันธรรมของชาติ นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีมากมายท่ีคุม้ค่าต่อการไปเยอืนเช่น “พิพิธภณัฑส์วนงูฮาบุ ” ท่ีเปิด
โอกาศใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัสัตวน์านาชนิด “สวนผลไมท้รอปิคอล ”ท่ีมีตน้ไมถึ้ง 450 ตน้จากพืชพนัธ์ุผลไม้
มากมายถึง 100 ชนิด และทา้ยสุดน้ียงัมี งานแสดง “การแสดงพื้นเมือง SUPER AISA” ท่ีใหท้่านไดส้ัมผสักบั
ประสบการณ์วฒันธรรมริวกิวท่ีมีสเน่ห์ ทั้งน้ีอยา่ลืมเช็ครอบแสดงก่อนท่ีท่านจะเพลิดเพลินไปกบัการแสดงลํ้า
ค่าน้ี   

   เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
จากนั้นนาํท่าน ชม ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ  (NAMINOUE SHRINE)  ศาลเจา้ประจาํศาสนาชินโต สร้างข้ึน
ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองยติุลง เพื่อเป็นการเตือนใหร้ะลึกถึงผลเสียแห่งสงคราม ท่ีน่ี มีพิธีการในการ
ไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิและขอพร เช่น การลา้งมือ บว้นปาก ใหส้ะอาดก่อนเคารพขอพรเทพเจา้ เป็นตน้ ในช่วงงาน
เทศกาลต่างๆ ชาวโอกินาว่ ามกัจะมาเร่ิมขบวนแห่จากศาล เจา้แห่งน้ี เพื่อความเป็นสิริมงคล และใหมี้โชคลาภ 
ปัจจุบนั ใชเ้ป็นท่ีสาํหรับจดัพิธีแต่งงานของชาวโอกินาวา่ ตั้งอยูใ่น  NAHA เมืองโอกินาว่า เป็นวดัท่ีอยูใ่นเขต
ธรรมชาติท่ีสวยงาม เชิญนมสัการขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของโอกินาวา่ จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํ อางค ์
อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิ ง
ตามอธัยาศยั   จากนั้นเดินทางสู่ อาชิบิน่า เอ้าท์เลตมอลล์  ASHIBANA OUTLET MALL เอา้ทเ์ลตมอลลท่ี์
ใหญ่ท่ีสุดของเมืองโอกินาวา่ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมายกวา่ 100 แบรนดด์งั รวมทั้งท่ีจาํหน่ายคร้ังแรก
ในประเทศญ่ีปุ่น อาทิเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั นํ้าหอม นาฬิกา ฯลฯ 
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา 

21.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินพชีแอร์ (PEACH AIR)  เทีย่วบินที ่MM 989 
                             (บนเคร่ืองมีบริการจําหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง** 
00.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ

การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย  ของประเทศญีปุ่่น 
สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดินทาง**** 

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงันี ้:   
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1)  โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบุในรายการทวัร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม  100% ซ่ึงโรงแรมทีพ่กั อาจมีการเปลีย่นแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ
เดียวกนั ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายการเดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมทีญ่ีปุ่่น  ห้องพกัค่อนข้างเลก็  และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพกัสําหรับ  3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม ) ซ่ึงท่าน
อาจจะต้องพกัเป็น  ห้องทีน่อน  2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มีเตียงคู่  อาจจะมีแค่
เพยีง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สําหรับนอน  2 ท่านเท่าน้ัน และบางโรงแรมห้องพกัแบบ  2 เตียงเต็ม  ทางบริษัทขออนุญาต
จัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

 

เงื่อนไขสายการบินพชี แอร์ไลน์  ทีน่ั่งบนเคร่ืองเป็นระบบ Random 
หากประสงค์จะอพัทีน่ั่ง 

**ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนออกเดินทาง** 

รายละเอยีด ดังนี ้
1. Pleasure Seatราคา 700 บาท/ท่าน/เทีย่ว **โซนด้านหน้าก่อน Exit Row 

2. Smart Seatราคา 1,000 บาท/ท่าน/เทีย่ว **แถวที ่12 ไม่สามารถเอนได้ 

3. Fast Seatราคา 1,500 บาท/ท่าน/เทีย่ว  

 

* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง* 
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อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอยีดเทีย่วบิน 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน 

(ราคานีไ้ม่มรีาคาเด็ก) 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

28-31 ต.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

19,999 บาท 6,900.- 

29 ต.ค.-1พ.ย.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

19,999 บาท 6,900.- 

30 ต.ค.-2พ.ย.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

19,999 บาท 6,900.- 

31ต.ค.- 3พ.ย.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

17,999 บาท 6,900.- 

7-10 พ.ย.60  
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

17,999 บาท 6,900.- 

11-14 พ.ย.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

14-17 พ.ย.60  
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

18-21 พ.ย.60  
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 18,999 บาท 6,900.- 

28 พ.ย.-1 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 17,999 บาท 6,900.- 

4-7 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 20,999 บาท 6,900.- 

5-8 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

20,999 บาท 6,900.- 

11-14 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

20,999 บาท 6,900.- 

12-15 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

20,999 บาท 6,900.- 

16-19 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

20,999 บาท 6,900.- 

17-20 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

20,999 บาท 6,900.- 
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18-21 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

20,999 บาท 6,900.- 

19-22 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

20,999 บาท 6,900.- 

20-23 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

21,999 บาท 6,900.- 

21-24 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.55-08.25) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

21,999 บาท 6,900.- 

22-25 ธ.ค.60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

21,999 บาท 6,900.- 

4-7 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.55-08.25) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

6-9 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

7-10 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

9-12 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

10-13 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

13-16 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

14-17 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

15-18 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

16-19 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

17-20 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

20-23 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

21-24 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

22-25 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

22,999 บาท 6,900.- 
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23-26 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

27-30 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

28-31 ม.ค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

29 ม.ค.- 1ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

30 ม.ค.- 2ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

3-6 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

4-7 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

5-8 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

7-0 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

8-11 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.55-08.25) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

9-12 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

22,999 บาท 6,900.- 

17-20 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

18-21 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

19-22 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

20-23 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

24-27 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

25-28 ก.พ.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

26 ก.พ.-1 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

18,999 บาท 6,900.- 
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27 ก.พ.-2 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

28 ก.พ.- 3 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

19,999 บาท 6,900.- 

2-5 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

19,999 บาท 6,900.- 

3-6 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

4-7ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

5-8 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

17,999 บาท 6,900.- 

6-9 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

7-10 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

19,999 บาท 6,900.- 

9-12 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

19,999 บาท 6,900.- 

10-13 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

17,999 บาท 6,900.- 

11-14 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

12-15 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

13-16 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

17,999 บาท 6,900.- 

17-20 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

18-21 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

19-22 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-07.55) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

17,999 บาท 6,900.- 

20-22 ม.ีค.61 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.40-08.10) 
ขากลบั   MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1) 

18,999 บาท 6,900.- 

**กรณไีม่เอาตั๋ว ราคา 12,000 บาท 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. นํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบิน  

 ขาไปและกลบัท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 10 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสีย
อวยัวะ  สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 
บาท 
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ทาํไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั , ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง , รวมถึงค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณา
ติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน หรือ 1,000 บาท ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่าน (**ขออนุญาตเกบ็ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิณ วนัเดนิทาง**) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบัภาษี) 

4. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 
กก.) 

5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณา
เตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญั
ถ่ินท่ีอยู ่4)สาํเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์
6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ย
ตนเอง) 

 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง  30 วนั กรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณทีีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง  บริษัท
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดั
จาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในก รณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากวา่  32 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 
3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การ

ประทว้ง, การนดัหยดุงาน , การก่อจลาจล , การเมือง , ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่ คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโ จรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพาํนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่น 
ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะ
พาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี้ 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว ) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น  

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


