
 

 

 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์ 
- บินกบัสายการบิน Peach Aviation สายการบินคุณภาพในราคาไม่แพง  
- ชม ซากรุะแรก แห่งเมืองโอกนิาว่า  
- เยอืนดินแดนแห่งเกาะใต้ทะเลสวย ฟ้าใส “โอกนิาว่า” สมญานามว่า ฮาวายแห่งญี่ปุ่ น 
- ชม “ชูราอมุ ิอควาเรียม” อควาเรียมทีท่นัสมยัและใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ นและเป็นอนัดับ 3 ของโลก 

- ชมความสวยงามของ “ปราสาทชูริ” พระราชวังเก่าของอาณาจักรริวกวิที่เคยรุ่งเรือง 
- ชม โอกนิาว่าเวลิดิ์ แหล่งแสดงวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวหมู่เกาะริวกวิ 
 

ก าหนดการเดนิทาง :  25-30 มกราคม 2562 

ราคา 

บาท/ท่าน 
31,900.- 

WONDERFUL JAPAN 
โอกนิาว่า ซากรุะ 6 วนั 3 คนื 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินเมอืงนาฮา 

21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ …. สายการบินพีช 
แอร์ไลน์ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดินทาง 

วนัที่สอง สนามบินเมอืงนาฮา – ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ปราสาทชูริ (ด้านใน)  –  ออิอนมอลล์ โอกนิาว่าไรคอม – นาฮา  

01.40 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงนาฮา ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินพชี แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MM 990 
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองนาฮา น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนาฮา 

เมืองหลวงของจงัหวดัโอกินาว่าซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ทางทิศใตสุ้ดของประเทศญ่ีปุ่น ประกอบดว้ยหมู่เกาะเลก็ๆกว่า 12 
เกาะ โอกินาวา่น้ีตั้งอยู่ก่ึงกลางระหว่างเกาะคิวชูกบัเกาะไตห้วนั ในอดีตเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรริวกิว แต่ถูกญ่ีปุ่น
ยึดเอามาผนวกเขา้กนั ปัจจุบนัเป็นเมืองพกัตากอากาศและเป็นตน้ก าเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต ้มีหาดทรายขาว
สวยน ้ าทะเลสีครามและปะการังท่ียงัสมบูรณ์ ท าให้จังหวัดโอกินาว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวพักร้อนในฝันของ
นกัท่องเท่ียว น าท่านแวะนมสัการ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ซ่ึงเป็นศาลเจา้ญ่ีปุ่นในศาสนาชินโต ชาวโอกินาว่าเช่ือว่าการ
ไดม้าขอพรท่ีศาลเจา้แห่งน้ีจะท าใหก้ารเดินทางทางน ้าไดรั้บการคุม้ครองใหป้ลอดภยั  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ ปราสาทชูริ (เข้าชมด้านใน) ท่ีน่ีเป็นปราสาทเก่าแก่ของเมืองนาฮา ในอดีตคือหวัใจของราชวงศริ์วกิว ท่ีได้

แยกตวัออกมาจากเกาะหลกัประเทศญ่ีปุ่น ท่ีน่ีเคยเป็นประเทศอิสระท่ีมีวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ซ่ึงปราสาทแห่งน้ีท า
หนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของการบริหาร และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของกษตัริยม์านานหลายร้อยปี จนกระทัง่กลายเป็นจงัหวดัโอกิ
นาวา่ในปี 1879 ซ่ึงปราสาทแห่งน้ีไดรั้บข้ึนบญัชีเป็น UNESCO WORLD HERITAGE และเน่ืองจากตวัปราสาท
ตั้งอยูบ่นเนินเขา จึงท าใหส้ามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮาท่ีงดงามอีกดว้ย เดินทางสู่ ออิอน มอลล์ โอกนิาว่าไรคอม 
โครงการชอ้ปป้ิงคอมแพลก็ซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโอกินาวา่ แหล่งชุมนุมร้านคา้กวา่ 220 ร้านคา้ ซ่ึงเติมเตม็ร้านคา้แบรนดช์ั้น
น าต่างๆ ท่ีไม่เคยมีในโอกินาวา่หรือคิวชูมาก่อน ร้านคา้ยอดนิยม เช่น DAISO, UNIQLO, GAP, AMERICAN 
EAGLE, GIORDANO, OKINAWA 100 SERIES SHOP, OAKLEY, BILL  ABON, CROC,  SKECHERS เป็นตน้ 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 เข้าพกัที่โรงแรม KARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม นาฮา – นาโก – พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ชูราอุมิ – อุทยานแห่งชาตทิางทะเล บูเซน่ามารีนปาร์ค (น่ังเรือท้องกระจก ) – ผาหิน
งวงช้างมนัซะ – หมู่บ้านอเมริกนั – นาฮา  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

เดินทางสู่ เมืองนาโก เพ่ือน าท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าชูราอุมิ เป็นพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าท่ีดีท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น เปิดให้
เขา้ชมตั้งแต่ปี 2002 ตั้งอยู่ใน OCEAN EXPO PARK ท่ีเคยจดัแสดงงานนานาชาติเอ็กซ์โปในปี 1975 ไฮไลท์ของการ
เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าแห่งน้ีคือแท็งก์น ้าคุโรชิโอะ (KUROSHIO TANK) ซ่ึงเป็น 1 ในแท็งก์น ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
โลก ซ่ึงภายในนั้นเต็มไปดว้ยส่ิงมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าท่ีหลากหลาย สัตวน์ ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือฉลามวาฬยกัษ ์
และกระเบนราหู นกัท่องเท่ียวจะพบกบับ่อน ้ าท่ีอนุญาตให้ทดลองสัมผสัปลาดาวและหอยชนิดต่างๆได ้ถดัไปเป็น
แท็งก์น ้ าท่ีจดัแสดงโลกของสัตวน์ ้ าท่ีอาศยัอยู่ตามแนวปะการัง เม่ือเดินผ่านตูป้ลามาแลว้จะเป็นแท็งกคุ์โรชิโอะ โดย
การให้อาหารสัตวน์ ้ าจะมีวนัละ 2 คร้ัง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะใชเ้วลาชม ณ จุดน้ีนานท่ีสุด ดา้นขา้งแท็งก์เป็นโรง
ภาพยนตร์ท่ีฉายวีดีโอเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตทางทะเลของโอกินาว่า แท็งก์ถดัมาเป็นท่ีอยู่อาศยัของฉลาม ฉลามเสือ และ
ฉลามววั ต่อจากนั้นเป็นส่ิงมีชีวิตในน่านน ้ าท่ีอาศัยลึกลงไปอีก รวมถึงปลาท่ีเรืองแสงได้ นอกจากน้ียงัมีสระน ้ า
กลางแจง้ท่ีตั้งอยูใ่กลริ้มน ้าซ่ึงเป็นท่ีจดัการแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยนู ท่ีจดัข้ึนเพียงไม่ก่ีคร้ังต่อวนั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลบูเซน่า เต็มอ่ิมกบัการ น่ังเรือท้องกระจก ชมส่ิงชีวิตใตน้ ้ าในทุกอิริยาบถ

ของเหล่าสัตวน์ ้ ามากมาย รวมถึงปะการังท่ีสวยงามแห่งทอ้งทะเลสีครามแห่งน้ีอีกดว้ย น าท่านเยือน ผาหินงวงช้างมัน
ซะ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอนัโด่งดงัของโอกินาว่า จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นคล่ืนใหญ่โตท่ีถาโถมเขา้มาท่ี
ชายฝ่ังและวิวทิวทศันท์ะเลท่ีงดงามสุดไกลลบัตา และยงัเป็นแหล่งปะการังทะเลท่ีสวยงาม ท่านจะไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิ
พร้อมกบัชมความงามของผืนน ้ าทะเลสีฟ้าใสท่ีไม่มีส่ิงกีดขวางใดๆ จากนั้นน าท่านเยือน หมู่บ้านอเมริกัน เป็นแหล่ง
ความบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะโอกินาว่า ภายในหมู่บา้นมีลกัษณะคลา้ยห้างสรรพสินคา้กลางแจง้
ขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ย ร้านคา้ ร้านเส้ือผา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 เข้าพกัที่โรงแรม KARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี นาฮา – อสิระชมเมอืงโอกินาว่า หรือ ช้อปป้ิงถนนโคคุไซโดริ ( ไม่รวมค่าเดนิทาง ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระใหท่้าน ชมเมืองโอกินาว่า ตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบัสบริการ ) หรือ อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ย่านถนนโคคุไซโดริ ถนนสาย
หลกัท่ีทอดยาว 2 กิโลเมตรผ่านใจกลางเมืองนาฮา โดยเร่ิมจากสถานีขนส่งนาฮา และหอประจ าจงัหวดั สองขา้งทาง
เรียงรายไปดว้ยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ และหา้งสรรพสินคา้ นอกจากน้ียงั
สามารถเดินไปยงัถนนเฮวาโดริ มุตสึมิโดริ และอิจิบะโดริ ซ่ึงเป็นถนนท่ีแยกออกมาจากถนนโคคุไซโดริ ตัดกบัถนน
โอคิเอโดริ  รับประทานอาหารกลางวนัและเยน็ อสิระตามอธัยาศัย 

 เข้าพกัที่โรงแรม KARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

วันที่ห้า         นาฮา – สวนชิเนนมิซากิ – โอกินาว่าเวิลด์ (ถ ้าธารมรกตเกียวคุเซ็นโด+หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ) – ชมซากุระสวน
ยะเอะเสะ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์                             

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่สวน ชิเนนมิซากิ สวนสาธารณะท่ีอยู่ทางใต้ของเกาะโอกินาว่า ท่ีเราจะไดเ้ห็นท้องทะเลกวา้งใหญ่ของ
มหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นโลเคชัน่ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะมองเห็นไปถึงเกาะโคมากะ เกาะคุดากะ และคาบสมุทรคตัสึเร็น อีก
ทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีแนะน าในฐานะสุดยอดจุดชมวิว และจุดถ่ายรูปสวยท่ีสวยงาม น าท่านเยือน โอกินาว่าเวิลด์ ซ่ึงตั้งอยู่
ในเมืองนนัโจ เป็น Theme Park ท่ีรวบรวมเร่ืองราวและแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธรรมชาติ
ของโอกินาวา่เขา้ดว้ยกนั ท่านจะไดช้ม การแสดงตกีลองพืน้เมอืง หรือ Eisa Dance ซ่ึงเป็นระบ าตีกลองสไตลพ้ื์นเมือง
ของชาวโอกินาว่า สถานท่ีแนะน าใหไ้ปเยือนมากท่ีสุด คือ ถ า้เกยีวคุเซ็นโด ซ่ึงถือเป็นถ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียภาย ในถ ้า
จะมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี เพราะเป็นท่ีท่ีธารน ้ าไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา มีหินงอกหินยอ้ยขนาดใหญ่และกิน
พ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้งรูปร่างแตกต่างกนั และมีบ่อน ้ าสีเขียวมรกตอยุ่ภายใน ปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่ง
หน่ึงของโอกินาว่าถ ้ าแห่งน้ีเกิดข่้ึนตามธรรมชาติเม่ือ 300,000 ปีมาแลว้ แต่เพ่ิงถูกคน้พบเม่ือ ค.ศ. 1967 มีเน้ือท่ีกว่า 
5,000 ตารางเมตร และยงัมี หมู่บ้านอาณาจกัรริวกวิ ในนั้นยงัมีสตูดิโอเปิดใหท้ดลองท าหตัถกรรมพ้ืนเมืองของโอกินา
วา่อยา่งเช่น แกว้ริวกิว ยอ้มผา้ ผา้พิมพล์ายบิงกาตะ และเคร่ืองป้ันดินเผา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ สวนยะเอะเสะ จุดชมซากุระของโอกินาว่า (ขึน้อยู่ กับสภาพ

อากาศ) ตน้ซากุระท่ีน่ีมีจ านวนค่อนขา้งมากถึง 400-500 ต้น ซ่ึงเป็น
ซากุระสายพนัธ์ุทอ้งถ่ิน นอกจากชมซากรุะในช่วงกลางวนัแลว้ ในช่วง
ค ่าคืนท่ีน่ียงัมีการแสดงไฟหรือ Light Up เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศและความ
สวยงามและในการชมซากรุะมากข้ึนอีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ เอา้ท์เลต็มอลลท่ี์ใหญ่
สุดของเมืองโอกินาว่า และแหล่งรวมสินคา้ดงัยอดนิยม สินคา้แบรนด์
เนมมากมายกว่า 100 แบรนดด์งั อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั น ้ าหอม นาฬิกา ฯลฯ รวมทั้งท่ีจ าหน่ายคร้ังแรกใน
ญ่ีปุ่น และยงัมีศูนยอ์าหารและภตัตาคารมากมายท่ีตกแต่งแบบเมืองชายทะเลอีกดว้ย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา 

21.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินพชี แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MM 989  

วนัที่หก        สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.20 น.    เดนิทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 

 
 



 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 
 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 

พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

25-30 มกราคม 2562 31,900.- 31,900.- 31,900.- 31,900.- 7,500.- 

 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทาง 21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง



 

 

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 10,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินมดัจ า 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 



 

 

 ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ท่ีประสงคท่ี์นัง่ตรงน้ี ทางลกูคา้ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน
ดว้ยตวัท่านเองในวนัเดินทางท่ีสนามบิน 

 สายการบินพีชแอร์ ก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกนิใบละ 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถน าขึน้เคร่ืองได้อยู่
ในความดูแลของท่านน า้หนักไม่เกนิ 10 ก.ก. และมคีวาม กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 50 ซม. X 40 ซม.)  สายการบิน
เข้มงวดมาก 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้
ต ่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังาน
ดว้ยตวัท่านเอง 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 
 
 


