
 

 

OKINAWA  4D2N 

ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 

ก าหนดการเดินทางเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 

 
โดยสายการบิน Peach Airline  



 

 

 

เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น 

ชมสัตว์โลกใต้น  า ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น  าชูราอูม ิ

เที่ยวสวนเมืองร้อน ณ สวนสัปปะรดนาโกะ  

สูดกลิ่นอายทะเลญี่ปุ่น ณ ผามันซาโมะ 

สัมผัสวิถีชีวิตชาวริวกิว ณ โอกินาว่า เวิลด์ 

ชมกรรมวธิีการผลิตแก้ว สินค้าท้องถิน่ ณ โรงงานแก้ว  

ช้อปปิ้งจุใจถนนโคคุไซโดริ , อาชบิานา่ เอ้าเลท ,  

อเมริกัน วิลเลจ และ อิออนมอลล์ 

Wifi บนบัส / มีน  าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเด่ียว 

31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562 19,888.- 7,900.- 
01-04 กุมภาพันธ์ 2562 19,888.- 7,900.- 
08-11 กุมภาพันธ์ 2562 19,888.- 7,900.- 
21-24 กุมภาพันธ์ 2562 19,888.- 7,900.- 
22-25 กุมภาพันธ์ 2562 19,888.- 7,900.- 

28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562 19,888.- 7,900.- 
01-04 มีนาคม 2562 19,888.- 7,900.- 
07-11 มีนาคม 2562 19,888.- 7,900.- 
08-11 มีนาคม 2562 19,888.- 7,900.- 
14-17 มีนาคม 2562 19,888.- 7,900.- 
15-18 มีนาคม 2562 19,888.- 7,900.- 
21-24 มีนาคม 2562 18,888.- 7,900.- 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป** 

**เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) ราคา 2000 บาท/ท่าน** 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  



 

 

22.30 น       พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน พีช แอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยต้อนรับ 

วันสอง สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น  า

ชุราอูมิ  

**01.25/01.40/01.55 น. ออกเดินทางสู่ ณ สนามบินนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น  

โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MM990 

 (ราคานี ไม่รวมอาหารบนเคร่ืองบิน โดยท่านสามารถซื ออาหารพร้อมเคร่ืองด่ืมได้ด้วยตนเองบนเคร่ืองบิน)  

**

ตารางเที่ยวบิน** 

07.55/08.10/08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ตรวจเช็คส่ิงของ สัมภาระของท่านเรียบร้อย แล้วน าทุกท่านเดินทางสู่ เกาะโอกินาวา เพื่อช่ืนชมทิวทัศน์อัน

งดงามภายในเกาะและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาวา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของ

อาณาจักรริวกิวแต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากันปัจจุบันเป็นเมืองเอก และเป็นเมืองพักตากอากาศและเป็น

ต้นก าเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้มีหาดทรายขาวสวย น้ าทะเลสีครามและปะการังท่ียังสมบูรณ์ท าให้

จังหวัดโอกินาวาเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญอีกเกาะหนึ่ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ ผาหินท่ีสูงชัน

กว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นท่ีสีเขียวของต้นหญ้าท่ีขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผา

ตัดกับผืนน้ าทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันท่ีท้องฟ้าสดใสจะสามารถ 

มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะท่ีอยู่นอกชายฝ่ังได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยม

ท่ีจะมาต้ังวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับ

นักท่องเท่ียวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายๆ จากนั้นแวะชม ร้านโอกาชิ โกเตน ร้านขายขนมท่ี



 

 

มีความเก่าแก่และมีช่ือเสียงมาก เพราะใช้วัตถุดิบธรรมชาติท้องถิ่นล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นมันม่วงรสหวาน น้ าตาล

ทรายแดง และสับปะรด เป็นต้น ขนมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ ขนมมันม่วง ท่ีเนื้อมันนุ่ม หวานก าลังดี เนื้อแป้ง

ละลายในปาก ให้ท่านได้ชมโรงงานผลิตและเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

น าท่านชม สวนสับปะรดนาโกะ Nago Pineapple Park สับปะรดเป็นสินค้าเกษตรท่ีมีอยู่บนเกาะโอกินาว่า 

แต่มีช่วงหนึ่งท่ีสับปะรดจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดท าให้สับปะรดในท้องถิ่นราคาตกต่ า ทางโอกินาว่าจึง

สร้างสวนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมการขายสับปะรดท้องถิ่นให้ได้มากขึ้น ภายในสวน

จ าหน่ายของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีผลิตจากสับปะรด เช่น ไวน์ น้ าผลไม้ เค้ก ช็อคโกแลต สับปะรดอบแห้ง 

และสับปะรดสด นอกจากนี้ยังสามารถชมวีธีการปอกเปลือกสับปะรดเพื่อบรรจุกระป๋องได้อีกด้วย (ไม่รวมค่า

นั่งรถ เพิ่มท่านละ 400 เยน) จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น  าชุราอูมิ Okinawa Churaumi Aquarium 

เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าท่ีดีท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์!!! ของการเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าแห่งนี้คือแท็งก์น้ าคุ

โรชิโอะ ซึ่งเป็นหนึ่งในแท็งก์น้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยส่ิงมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าท่ี

หลากหลาย สัตว์น้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสัตว์น้ า

หลากหลายชนิด ท้ัง ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสือ และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนี้ยังมี

สระน้ ากลางแจ้งท่ีต้ังอยู่ใกล้ริมน้ าซึ่งเป็นท่ีจัดการแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยูน ท่ีจัดขึ้นเพียงไม่กี่

ครั้งต่อวัน (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ต้องตรวจสอบเวลาการแสดงก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์) 



 

 

ค่ า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ที่พัก  RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันสาม ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – อาชิบานา เอ้าเลท - โอกินาว่าเวิลด์ – ถ  าธารมรกตเกียวคุเซ็นโด -  โรงงานแก้ว 

- ย่านถนนโคคุไซโดริ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทชูริ Shuri Castle (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทจ่ายเพิ่มประมาณ 820เยน/ท่าน) 

ปราสาทชูริด้ังเดิม สร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 1300 มีบทบาทส าคัญในการรวมอ านาจเกาะไว้เป็นหนึ่งเดียว 

อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซึ่งเป็นท่ีประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์

โช ซึ่งอาณาจักรริวกิวเป็นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่น  ใกล้กับเกาะไต้หวัน มีความใกล้ชิดกับทาง

วัฒนธรรมของจีน สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้  ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัย

ราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ีสองตอนท่ีกองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกท่ี

โอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามท าให้ปราสาทถูกท าลายลงเกือบท้ังหมด เหลือเพียงก าแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วน

โผล่พ้นเหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระท่ังปี 1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้นใหม่

หมดให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจ าของ

ผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนั้น และในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็น UNESCO World Heritage ร่วมกับ

โบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกินาว่า จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง อาชิบิน่า เอาท์เลท มอลล์ เป็นเอ้าท์เลทขนาดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของเมืองโอกินาวา ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 



 

 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 

น าท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ น าท่านชม ถ  าธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ซึ่งเป็นถ้ าหินงอก และหินย้อย

สวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินท่ีลึกกว่า 30 เมตร ภายในได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงาม ของถ้ า ท่ี

ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่งถือเป็นถ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียภาย ในถ้ า จะมีอากาศเย็นตลอดท้ังปี เพราะเป็น ท่ีท่ีธาร

น้ าไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อย ขนาดใหญ่และกินพื้นท่ี เป็น

บริเวณกว้าง อีกท้ังภายในยังมีธารน้ าใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมี

ร้านจ าหน่ายสินค้าประจ าท้องถิ่น หรือของท่ีระลึกต่างๆ รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย จากนั้นน าท่านชม โรงงาน

แก้ว Glass Factory ซึ่งต้ังอยู่บริเวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเครื่อง

แก้วท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดโอกินาวา เครื่องแก้วท้ังหมดท าด้วยเทคนิคการขึ้นแก้วดั้งเดิม โดยไม่ได้ใช้แบบข้ึนรูป 

มีสีสันสดใส ด้วยฝีมือช่างผู้ช านาญ ชมช่างท าแก้ว ในขณะท างานสร้าง เครื่องแก้ว ท่ีเป็นการสร้างสรรค์ด้วย

ฝีมือของช่างแต่ละคน ชมห้องจัดแสดงผลงานเครื่อง แก้ว และให้ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องแก้วที่ท่านถูกใจ

ได้ น าท่านช้อปป้ิงท่ี ย่านถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของโอกินาว่า ท่ีชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็น

อย่างมาก เพราะท่ีนี่มีท้ังของท่ีระลึกและสินค้าพื้นเมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย 

ค่ า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก  RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

 

 

 



 

 

วันท่ีห้า อเมริกันวิลเลจ – อิออน มอลล์ – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ อเมริกัน วิลเลจ American Village ต้ังอยู่ในเมืองท่ีมีช่ือว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกิ

นาวา สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีนี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีมีสินค้า

สารพันหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีบันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรง

ภาพยนตร์, โบว์ล่ิง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้าน

เส้ือผ้า และร้านตัวแทนจ าหน่ายต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และชายหาด เรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆ รวมกันอยู่ท่ีนี่

เกือบท้ังหมด 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ Aeon Mall Okinawa ห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทันสมัย มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากมาย ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟช่ัน อาหารสดใหม่ 

และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเส้ือผ้าแฟช่ันมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น จนกระท่ังได้เวลาอันสมควร น าท่าน

เดินทางสูสนามบินนาฮะ 

21.15/21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน พีชแอร์ เท่ียวบินท่ี MM989 

00.20/00.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

ส าหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาต๋ัวเคร่ืองบิน   หักค่าต๋ัวออก 4,000 บาท 

 



 

 

เง่ือนไขสายการบินพีช แอร์ไลน์  ที่นั่งบนเคร่ืองเป็นระบบ Random  
หากประสงค์จะอัพที่นั่ง 

**ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนออกเดินทาง**  
รายละเอียด ดังนี  

1. Pleasure Seat ราคา 700 บาท/ท่าน/เที่ยว **โซนด้านหน้าก่อน Exit Row 

2. Smart Seat ราคา 1,000 บาท/ท่าน/เที่ยว **แถวที่ 12 ไม่สามารถเอนได้ 

3. Fast Seat ราคา 1,500 บาท/ท่าน/เที่ยว  

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั งนี เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 



 

 

 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทาง

ควรกะเวลาให้ดี และถ้าเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้า

สะท้อนเข้าตาได้ 

 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั งนี เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวัน

ละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้น

การยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้องขอ

วีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 



 

 

เดินทางขึ นต่ า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด

ออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 

20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุ

ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล 

และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า

หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั งหมด 

• ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  



 

 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั งหมด 

เนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั นๆ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า
จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี  

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทาง

บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋ัว 

REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 

 

 



 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้อง

คู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารช้ัน

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธ

ได้ (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  

➢ กรณีท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่

กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีสัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่าน

ต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่า

จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 



 

 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ 

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเข้า

เมืองห้ามเดินทาง 

➢ กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ านัก

อยู่ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี  

5. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

6. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

7. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

8. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

6. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 

7. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

8. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่

เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง , การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา

ในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง

อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าด่ืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 3 

ขวด 



 

 

15. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผู้เดินทางท้ังหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามท่ีท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

ล า ดั
บ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 
 

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

 

 

   

 


