
 

 

 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไฮไลท์ 

 สายการบินบินตรงลงโอกนิาว่า กบั ไทยสไมล์  

 เยอืนดินแดนแห่งเกาะใต้ทะเลสวย ฟ้าใส “โอกนิาว่า” สมญานามว่า ฮาวายแห่งญี่ปุ่ น 

 ชม “ชูราอมุ ิอควาเรียม” อควาเรียมทีท่นัสมยัและใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นและเป็นอนัดับ 3 ของโลก 

 ชมความสวยงามของ “ปราสาทชูริ” พระราชวงัเก่าของอาณาจักรริวกวิทีเ่คยรุ่งเรือง 

 ชม โอกนิาว่าเวลิดิ์ แหล่งแสดงวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวหมู่เกาะริวกวิ 

 แวะร้าน ทาร์ตมนัม่วง เจ้าแรก ณ ร้านโอกาชิ โกเต็น 
 

ก าหนดการเดินทาง : 29 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 

ราคา 

บาท/ท่าน 
37,900.- 

WONDERFUL JAPAN 
ส่งท้ายปี ที่โอกนิาว่า 

เที่ยวบินเหมาล า บินตรง 
5 วนั 3 คนื 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาฮะ (โอกนิาว่า) – หมู่บ้านมฮิามะสไตล์อเมริกนั – โรงแรม 

05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการ
บินไทยสไมล์ (International Counter) บริการเช่าเหมาล า เจา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาฮะ (โอกนิาว่า) ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE8196 
 ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบั

และปรับ 
14.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาฮะ (โอกนิาว่า) ประเทศญ่ีปุ่น *เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.* 

(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้... น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน (Mihama 
American Village) ศูนยร์วมแหล่งความบนัเทิงขนาดใหญ่ สร้างให้บรรยากาศคลา้ยแหล่งช็อปป้ิงในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศอเมริกา ตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะโอกินาว่า เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีส้ินคา้หลากหลายสไตล ์เส้ือผา้แฟชัน่ ร้าน
ขายของท่ีระลึก ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งแหล่งให้ความบนัเทิง เช่น ชิงชา้สวรรค์ขนาดใหญ่ท่ีเป็น
จุดเด่นของท่ีน่ี โรงภาพยนต ์บาร์ เกมส์เซ็นเตอร์ ร้านอาหาร คาราโอเกะ เป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั SUN COAST หรือ MIYUKI HAMABARU หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง ผามนัซะโมะ – ร้านโอกาชิ โกเตน็ – พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ชุราอูม ิ– เกาะโคริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ผามันซะโมะ (Cape Manzamo) สามารถรองรับคนท่ีไปเยือนไดถึ้ง 10,000 คน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ 
มนัซะโมะ รูปร่างของหินลกัษณะคลา้ยงวงช้างหันหน้าออกสู่ทะเลจีนตะวนัออก มีความสูงชันกว่า 20 เมตร เป็น
จุดเด่นท่ีผูม้าเยือนตอ้งถ่ายรูปคู่เป็นท่ีระลึก เดินทางสู่ ร้านโอกาชิ โกเต็น (Okashigoten) ร้านขายขนมท่ีมีช่ือเสียงมาก
ในโอกินาว่า มีความเก่าแก่เป็นเจ้าแรกท่ีขายทาร์ตมันม่วง ท่ีเป็นของฝากข้ึนช่ือถา้หากได้มาเยือน สามารถชม
โรงงานผลิตทาร์ตมนัม่วงไดด้ว้ยนอกจากน้ีภายในร้านขายขนมท่ีท าจากวตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีใชภ้ายในทอ้งถ่ิน ไม่
วา่จะเป็นมนัม่วง สบัปะรด 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าชุราอูมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) ตั้ งอยู่ภายใน Ocean Expo Park เป็น

พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น จุดเด่นของท่ีน่ีคือ แท็งก์น ้าคุโรชิโอะ (Kuroshio Tank) เป็นหน่ึงในแท็งกน์ ้ าท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแท็งกน้ี์มีดาวเด่นอย่างฉลามวาฬ และปลากระเบนราหู อาศยัอยู ่นอกจากน้ียงัส่ิงมีชีวิต
ใตน้ ้ าอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นท่ีอาศยัตั้งแต่บริเวณน ้าต้ืนถึงนอกทะเลคุโระชิโอะจนกระทัง่ทอ้งทะเลลึก หลากหลาย
ส่ิงมีชีวิตใต้น ้ าเหล่าน้ีลว้นท าให้ผูเ้ข้าเยี่ยมชมต่ืนตาต่ืนใจ ใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าชุราอูมิ มีท่ีจัดการแสดง
ปลาโลมาแสนรู้ (Okichan Theater) เวลาแสดงรอบละประมาณ 20 นาที **กรุณาตวจสอบรอบการแสดงก่อนเข้าชม 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม** 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะโคริ (Kouri Island) เกาะสวยท่ีลอ้มรอบดว้ยทะเลสีเขียวมรกต มีชายหาดทะเลน ้ าต้ืนท่ี



 

 

สามารถเดินเล่นถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั จุดเด่นระหวา่งการเดินทางไปยงัเกาะโคริ คือ สะพานโคริ เป็นสะพานท่ีเช่ือม
จากแผ่นดินหลกัของโอกินาวา่ มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร โดยเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในโอกินาว่า ระหวา่งท่ีขบัรถ
ขา้มสะพานกส็ามารถชมวิวทะเลรอบดา้นได ้ท าใหก้ลายเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีไดรั้บความนิยม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั NEST HOTEL หรือ SMILE NAHA CITY RESORT หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม ปราสาทชูริโจ – โอกนิาว่าเวลิด์ – ถ า้เกยีวคุเซ็นโด – โรงกลัน่เหล้าอาวาโมริ – ถนนโคะคุไซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทชูริโจ (Shurijo Castle) เป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในโอกินาว่า ได้รับข้ึนทะเบียนเป็น 
UNESCO World Heritage เม่ือปี 2000 ปราสาทชูริเดิม ไดส้ร้างข้ึนในช่วงปลายยุค 1300 ในราชวงศข์องอาณาจกัรริว
กิว (The Kingdom of Ryukyu) ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์ภายหลังการรวมเป็นหน่ึงเดียวของ
ราชอาณาจกัรริวกิว สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ป็นศูนยก์ลางของทั้งการเมือง, การทูต การต่างประเทศ และศิลปวฒันธรรมใน
ยุคสมยัของราชอาณาจกัรริวกิว อาคารท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัสร้างข้ึนในปี 1992 รวมถึงประตูชูเรม่อน(Shureimon Gate) 
และเน่ืองจากตวัปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขา จึงท าใหส้ามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮะท่ีงดงามอีกดว้ย  
เดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (Okinawa world) น าท่านชมสถานท่ีไฮไลท์ คือ ถ ้าเกียวคุเซ็นโด (Gyokusendo Cave) เป็น
ถ ้าหินงอกหินยอ้ยธรรมชาติ ท่ีก าเนิดข้ึนเมือ 300,000 ปีก่อน มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นถ ้าท่ียาวเป็นอนัดบั
สองของประเทศญ่ีปุ่น เปิดให้เขา้ชมระยะทางเดินยาว 850 เมตร ตลอดทางเดินเต็มไปดว้ยหินงอกหินยอ้ยขนาดเล็ก
ใหญ่ จดัไฟไลทอ์พัสวา่งไสวสวยงามใหส้ามารถเดินชมได ้ภายในถ ้าจะมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี เพราะเป็นท่ีท่ีธารน ้ า
ไหลผา่นซอกหินอยูต่ลอดเวลา และท่ีน่ียงัมี “ถ ้าคาเฟ่” อีกดว้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงกลัน่สุราอาวาโมริ (Awamori factory) โรงกลัน่สุรายี่หอ้ อาวาโมริ เป็นสุรากลัน่ชนิดแรก

ของญ่ีปุ่นเป็นของข้ึนช่ือของโอกินาว่า ใชข้า้วไทย (พนัธ์ุอินดิกา) เป็นส่วนประกอบหลกั ในศตวรรษท่ี 15 ชาวริวกิว
ไดรั้บวิธีการกลัน่เหลา้ขาวจากชาวสยามจากการติดต่อคา้ขายกบักรุงศรีอยุธยา และน ามาปรับกรรมวิธีให้เขา้กับ
ภูมิอากาศท่ีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 22 องศา สุราอาวาโมริเม่ือใชเ้ช้ือราจากโคจิด ามาย่อยหมกัขา้วแลว้น าไปบ่มในไห
ดินเผาหลายสิบปี ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อสุรารสนุ่มนวลชั้นดีท่ีต่างจากเหลา้ขาวในแบบไทยโดยส้ินเชิง 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนโคะคุไซ (Kokusai street) เป็นถนนสายหลกัของเมืองนาฮะความยาว 1.6 กิโลเมตร ถนนช็อป
ป้ิงแห่งน้ีได้รับฉายาว่า “1 ไมล์มหัศจรรย์” ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย  ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายเส้ือผ้า 
หา้งสรรพสินคา้ ร้านขายของเก่า ร้านของท่ีระลึก ร้านของฝากมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือกนัอยา่งอิสระ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั NEST HOTEL หรือ SMILE NAHA CITY RESORT 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 ตดักบัถนน
โอคิเอโดริ  รับประทานอาหารกลางวนัและเยน็ อสิระตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั NEST HOTEL หรือ SMILE NAHA CITY RESORT หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้า ศาลเจ้านามโินะอุเอะ – ตลาดปลา – อาชิบิน่า เอ้าท์เลต็มอลล์ – สนามบินนาฮะ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ (Naminoue Shrine) ตั้งอยู่บนหนา้ผาสูงของชายหาดนามิโนะอุเอะ และเป็น
ศาลเจ้าท่ีตั้ งอยู่ในระดับสูงสุดอีกด้วย ศาลเจ้านามิโนะอุเอะเป็นหน่ึงในศาลเจ้าท่ีอยู่มาตั้ งแต่สมัยท่ีย ังเป็น
ราชอาณาจกัรริวกิว ในปัจจุบนักย็งัคงเป็นศาลเจา้ชินโตหลกัของโอกินาวา่ ท่ีไดรั้บการจดัการดูแลเป็นพิเศษ และเป็น
ศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในจงัหวดัโอกินาวา่  
จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดปลาโทมาริยุมาจิ (Tomariiyumachi Fish Market) ตั้งอยู่ในท่าเรือประมงของเมืองนาฮะ เป็น
ตลาดปลาท่ีมีแหล่งขายปลาทูน่าชั้นเยี่ยมจากสหกรณ์การประมงโอกินาว่า รวมถึงสาหร่ายโมซุคุแบบขายส่ง ซ่ึงถา้มา
ไดจ้งัหวะพอดียงัสามารถชมการขนยา้ยปลาไดผ้า่นกระจกใส ในแต่ละวนัมีปลาเขา้มาท่ีน่ีโดยเฉล่ีย 20 ตนั และอาจสูง
ถึง 50 ตนัในวนัท่ีจบัไดม้าก โดย 70% ของทั้งหมดเป็นปลาทูน่า ท่ีตลาดปลาน้ีมีร้านขายปลาสดอยู่หลากหลายร้าน 
เมนูแนะน าคือทูน่าซาชิมิ และขา้วหนา้ปลาทูน่า ซ่ึงชนิดของปลาทูน่าจะแตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ (Okinawa Outlet Mall Ashibinaa) เป็นเอา้ทเ์ลต็มอลลท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมือง

นาฮะ รวบรวมร้านไวก้ว่า 60 ร้าน มีขายสินคา้แบรนดด์งัระดบัพรีเมียมท่ีหลายๆคนรู้จกั นอกจากน้ียงัมีร้านขายสินคา้
ระดบัธรรมดาแบบหลากหลาย เช่น รองเทา้ เคร่ืองประดบั สินคา้เก่ียวกบักีฬา เส้ือผา้เด็ก และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท าให้
ทุกคนสามารถจบัจ่ายใชส้อยไดต้ามความตอ้งการ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและศูนยอ์าหารอีกดว้ย  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาฮะ 

19.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนาฮะ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE8199 
22.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย... โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 

 
 
 

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 

29 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 37,900.- 37,900.- 37,900.- 28,900.- 10,900.- 

 
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  
 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%  
 ค่าทิปคนขับรถและมคัคุเทศก์ ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดนิทาง 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย



 

 

หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน า้มนัและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 20,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 15 วนั  เกบ็ค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ



 

 

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา

ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ท่ีประสงคท่ี์นัง่ตรงน้ี ทางลูกคา้ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์เช็คอินดว้ย
ตวัท่านเองในวนัเดินทางท่ีสนามบิน 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้ าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่า
หรือสูงกว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวั
ท่านเอง 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

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

เสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระ

ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 
 
 


