
OKINAWA 5 วนั 3 คนื  
ซุปตาร ์ฮลูา ฮลูา่ ภาค 7 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม-มถินุายน 2561 

 

โดยสายการบนิ Peach Airline  
เปิดประสบการณ์ใหม ่โอกนิาวา่ เกาะสวรรคแ์หง่ญี>ปุ่ น 



บนิตรงสายการบนิ Peach Air 
สมัผสัวฒันธรรมชาวรวิกวิ ณ ปราสาทชูร ิ

ชมสตัวโ์ลกใตนํ้ Dา ณ พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ Dาชุราอมู ิ
Wifi บนบสั / มนํี Dาดื>มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี>ยว 

24-28 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

25-29 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

26-30 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

27-31 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

30 มนีาคม-03 เมษายน 2561 22,888.- 7,900.- 

01-05 เมษายน 2561 22,888.- 7,900.- 

02-06 เมษายน 2561 22,888.- 7,900.- 

03-07 เมษายน 2561 23,888.- 7,900.- 

06-10 เมษายน 2561 23,888.- 7,900.- 

07-11 เมษายน 2561 23,888.- 7,900.- 

08-12 เมษายน 2561 24,888.- 7,900.- 

11-15 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 29,999.- 7,900.- 

12-16 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 30,888.- 7,900.- 

13-17 เมษายน 2561 (สงกรานต)์  29,999.- 7,900.- 

14-18 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 23,888.- 7,900.- 

15-19 เมษายน 2561  23,888.- 7,900.- 

16-20 เมษายน 2561 23,888.- 7,900.- 

17-21 เมษายน 2561 23,888.- 7,900.- 

20-24 เมษายน 2561 22,888.- 7,900.- 

21-25 เมษายน 2561 22,888.- 7,900.- 

22-26 เมษายน 2561 22,888.- 7,900.- 

12-16 พฤษภาคม 2561 19,888.- 7,900.- 

13-17 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

14-18 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

15-19 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

18-22 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

19-23 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

20-24 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

21-25 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

22-26 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

25-29 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 



26-30 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

27-31 พฤษภาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

28 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 

29 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื>องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีDไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

**เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ราคา 2000 บาท/ทา่น** 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

22.30 น       พรอ้มกันที� สนามบนิสุวรรณภูม ิชั �น 4 เคาน์เตอร ์สายการบนิ พชี แอร ์โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทคอย
ตอ้นรับ 

วนัสอง สนามบนินาฮา โอกนิาว่า – ผามนัซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสบัปะรดนาโกะ – 
พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ Dาชุราอมู ิ 

**01.25/01.40/01.55 น. ออกเดนิทางสู ่ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญี�ปุ่ น  

โดยสายการบนิ เที>ยวบนิที> MM990 

 (ราคานีDไมร่วมอาหารบนเครื>องบนิ โดยทา่นสามารถซืDออาหารพรอ้มเครื>องดื>มไดด้ว้ยตนเองบน
เครื>องบนิ)  

**ตารางเที>ยวบนิ** 

 
 

07.55/08.10/08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาฮะ เกาะโอกนิาวาประเทศญี>ปุ่ น ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรตรวจเช็คสิ�งของ สัมภาระของท่านเรยีบรอ้ย แลว้นําทุกท่านเดนิทางสู ่เกาะโอกนิาวา เพื�อชื�น
ชมทวิทัศน์อันงดงามภายในเกาะและไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยูข่องชาวโอกนิาวา ในอดตีเป็น
ศูนยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิแต่ถูกญี�ปุ่ นยดึเอามาผนวกเขา้กันปัจจุบันเป็นเมอืงเอก และเป็นเมอืงพัก
ตากอากาศและเป็นตน้กําเนิดศลิปะการต่อสูอ้ย่างคาราเตม้ีหาดทรายขาวสวย นํ�าทะเลสีครามและ
ปะการังที�ยังสมบูรณ์ทําใหจั้งหวัดโอกนิาวาเป็นแหล่งท่องเที�ยวสําคัญอกีเกาะหนึ�ง จากนั�นนําท่าน
เดนิทางสู่ ผามนัซาโมะ ผาหนิที�สงูชนักว่า 30 เมตรมลีักษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้สู่ทะเลจนี พื�นที�สี
เขยีวของตน้หญา้ที�ข ึ�นปกคลุมจนถงึยอดหนา้ผาตัดกับผนืนํ�าทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทัศน์ที�สวยงามที�สุด
แหง่หนึ�งในโอกนิาวา่ ในวันที�ทอ้งฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนอืและ
เกาะที�อยูน่อกชายฝั�งไดอ้ยา่งชดัเจน ชาวญี�ปุ่ นสว่นใหญ่นยิมที�จะมาตั �งวงปิกนกิ หรอืเล่นกฬีาโปรดของ
ตน ความกวา้งใหญข่องผาหนิแหง่นี�วา่กนัวา่สามารถรองรับนักท่องเที�ยวถงึ 10,000 คนในเวลาเดยีวกัน
ไดอ้ย่างสบายๆ จากนั�นแวะชมรา้นโอกาช ิโกเตน รา้นขายขนมที�มีความเก่าแก่และมีชื�อเสียงมาก 
เพราะใชว้ัตถดุบิธรรมชาตทิอ้งถิ�นลว้นๆ ไมว่า่จะเป็นมนัมว่งรสหวาน นํ�าตาลทรายแดง และสับปะรด เป็น
ตน้ ขนมที�มชี ื�อเสยีงที�สดุคอื ขนมมนัมว่ง ที�เนื�อมนันุ่ม หวานกําลังด ีเนื�อแป้งละลายในปาก ใหท้า่นไดช้ม
โรงงานผลติและเลอืกซื�อเป็นของฝากกลับบา้นไดต้ามอธัยาศัย 



 

เที>ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นชม สวนสบัปะรดนาโกะ (Nago Pineapple Park) สับปะรดเป็นสนิคา้เกษตรที�มอียูบ่นเกาะ
โอกนิาว่า แต่มชีว่งหนึ�งที�สับปะรดจากต่างประเทศเขา้มาตตีลาดทําใหส้ับปะรดในทอ้งถิ�นราคาตกตํ�า 
ทางโอกนิาว่าจงึสรา้งสวนแห่งนี�ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวขนาดเล็ก เพื�อสง่เสรมิการขายสับปะรดทอ้งถิ�น
ใหไ้ดม้ากขึ�น ภายในสวนจําหน่ายของที�ระลกึ ผลติภัณฑต์่างๆที�ผลติจากสับปะรด เชน่ ไวน์ นํ�าผลไม ้
เคก้ ชอ็คโกแลต สับปะรดอบแหง้ และสับปะรดสด นอกจากนี�ยังสามารถชมวธีกีารปอกเปลอืกสับปะรด
เพื�อบรรจกุระป๋องไดอ้กีดว้ย (ไมร่วมคา่น ั>งรถ เพิ>มทา่นละ 400 เยน) จากนั�นชม พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ Dา
ชุราอูม ิ(Okinawa Churaumi Aquarium) เป็นพพิธิภัณฑส์ัตวนํ์�าที�ดทีี�สุดในประเทศญี�ปุ่ น 
ไฮไลท!์!! ของการเยี�ยมชมพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าแหง่นี�คอืแท็งกนํ์�าคโุรชโิอะ ซึ�งเป็นหนึ�งในแท็งกนํ์�าที�ใหญ่
ที�สดุของโลก ซึ�งภายในนั�นเต็มไปดว้ยสิ�งมชีวีติในทะเลแถบโอกนิาว่าที�หลากหลาย สัตวนํ์�าที�โดดเด่น
ที�สุดคอืฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสัตว์นํ�าหลากหลายชนดิ ทั �ง 
ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสอื และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนี�ยังมสีระนํ�า
กลางแจง้ที�ตั �งอยูใ่กลร้มินํ�าซึ�งเป็นที�จัดการแสดงของโลมาแสนรู ้เตา่ทะเล และพะยนู ที�จัดขึ�นเพยีงไมก่ี�
ครั �งตอ่วัน (ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ>มเตมิ แตต่อ้งตรวจสอบเวลาการแสดงกอ่นเขา้พพิธิภณัฑ)์ 

คํ>า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

ที>พกั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัสาม ปราสาทชูร ิ(ดา้นนอก) – รา้นเครื>องสําอางและเวชภณัฑ ์– โอกนิาวา่เวลิด ์– ถํ Dาธารมรกตเกยีว
คเุซ็นโด -  โรงงานแกว้ - ยา่นถนนโคคไุซโดร ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั�นนําท่านสู่ ปราสาทชูร ิShuri Castle (ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทจา่ยเพิ>มประมาณ 820
เยน/ทา่น) ปราสาทชรูดิั �งเดมิ สรา้งขึ�นในชว่งปลายยคุ 1300 มบีทบาทสําคัญในการรวมอํานาจเกาะไว ้
เป็นหนึ�งเดียว อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกวิ ซึ�งเป็นที�ประทับของ
กษัตรยิโ์ชเอ็ง ในสมัยราชวงศโ์ช ซึ�งอาณาจักรรวิกวิเป็นอาณาจักรหนึ�งทางตอนใตข้องญี�ปุ่ น ใกลก้ับ
เกาะไตห้วัน มคีวามใกลช้ดิกบัทางวัฒนธรรมของจนี สถาปัตยกรรมของปราสาทแหง่นี� สว่นมากจงึไดรั้บ



อทิธพิลมาจากประเทศจนี ในสมัยราชวงศห์มงิ และเมื�อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั�งที�สองตอนที�
กองทัพสัมพันธมติรสามารถยกพลขึ�นบกที�โอกนิาว่าได ้พษิแห่งสงครามทําใหป้ราสาทถูกทําลายลง
เกือบทั �งหมด เหลือเพียงกําแพงปราสาทเพียงไม่กี�ส่วนโผล่พน้เหนือพื�นดินขึ�นมาเพียง 20-30 
เซนตเิมตร จนกระทั�งปี 1992 ไดม้กีารก่อสรา้งปราสาทชูรโิจขึ�นใหม่หมดใหม้โีครงสรา้งลักษณะเดมิ 
โดยอา้งองิจากภาพถ่ายในอดตี บันทกึทางประวัตศิาสตร์ และความทรงจําของผูอ้ยู่อาศัยอยู่แถบนั�น 
และในปี 1879 ซึ�งปราสาทแห่งนี�ไดรั้บขึ�นบัญชเีป็น UNESCO World Heritage ร่วมกับโบราณสถาน
อื�นๆ ในเกาะโอกนิาวา่ นําทา่นชอ้ปปิ�ง รา้นเครื>องสําอางและเวชภณัฑ ์รา้นขายเครื�องสําอางและขา้ว
ของเครื�องใช ้กระจุ๊กกระจิ[กสไตลญ์ี�ปุ่ น ภายในรา้นมสีนิคา้มากมายหลายชนดิ ทั �งเครื�องสําอางโลคอล
แบรนด ์อปุกรณ์แตง่หนา้ แตง่เล็บ กิ[ฟชอ้ปน่ารักๆ ตลอดจน ยารักษาโรค คอลลาเจนแบรนดด์ังจากญี�ปุ่ น 
และอื�นๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากกนัตามอธัยาศัย  

เที>ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

นําท่านเดนิทางสู ่โอกนิาวา่เวลิด ์นําท่านชม ถํ Dาธารมรกตเกยีวคเุซ็นโด ซึ�งเป็นถํ�าหนิงอก และหนิ
ยอ้ยสวยงามอยูภ่ายใตผ้นืดนิที�ลกึกว่า 30 เมตร ภายในไดจั้ดสรา้งทางเดนิเพื�อใหส้ามารถชมความงาม 
ของถํ�า ที�ยาวกว่า 700 เมตร ซึ�งถอืเป็นถํ�าที�ใหญ่ที�สุดในเอเชยีภาย ในถํ�า จะมอีากาศเย็นตลอดทั �งปี 
เพราะเป็น ที�ที�ธารนํ�าไหลผ่านซอกหนิอยูต่ลอดเวลา กอ่ใหเ้กดิปรากฏการณ์หนิงอกและหนิยอ้ย ขนาด
ใหญแ่ละกนิพื�นที� เป็นบรเิวณกวา้ง อกีทั �งภายในยังมธีารนํ�าใสสะอาดไหลผ่านซึ�งปลาสามารถดํารงชวีติ
ไดเ้ป็นอยา่งด ีนอกจากนี�ยังมรีา้นจําหน่ายสนิคา้ประจําทอ้งถิ�น หรอืของที�ระลกึต่างๆ รวมถงึรา้นอาหาร
อกีดว้ย จากนั�นนําทา่นชม โรงงานแกว้ Glass Factory ซึ�งตั �งอยูบ่รเิวณแหลมทางตอนใตข้องเกาะโอ
กนิาวาโรงงานแห่งนี�เป็นโรงงานผลติเครื�องแกว้ที�ใหญ่ที�สดุในจังหวัดโอกนิาวา เครื�องแกว้ทั �งหมดทํา
ดว้ยเทคนคิการขึ�นแกว้ดั �งเดมิ โดยไมไ่ดใ้ชแ้บบขึ�นรูป มสีสีันสดใส ดว้ยฝีมอืชา่งผูช้ํานาญ ชมชา่งทํา
แกว้ ในขณะทํางานสรา้ง เครื�องแกว้ ที�เป็นการสรา้งสรรคด์ว้ยฝีมอืของชา่งแตล่ะคน ชมหอ้งจัดแสดงผล
งานเครื�อง แกว้ และใหท้า่นสามารถเลอืกซื�อเครื�องแกว้ที�ท่านถูกใจได ้นําท่านชอ้ปปิ�งที� ยา่นถนนโคคุ
ไซโดร ิยา่นชอ้ปปิ�งชื�อดังของโอกนิาว่า ที�ชาวต่างชาตนิยิมมาเดนิเล่นกันเป็นอยา่งมาก เพราะที�นี�มทีั �ง
ของที�ระลกึและสนิคา้พื�นเมอืงสไตลข์องโอกนิาวา่และสนิคา้สไตลญ์ี�ปุ่ นอกีมากมาย 

คํ>า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ที>พกั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที>ส ี>  อสิระชอ้ปปิD งเต็มวนั หรอื ทอ่งเที>ยวสถานที>ทอ่งเที>ยวตา่งๆในโอกนิาวา่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อสิระใหท้า่น ชมเมอืงโอกนิาว่า ตามอัธยาศัย (ไมม่รีถบัสบรกิาร) จังหวัดโอกนิาว่าเป็นจังหวัดที�มคีวาม
แตกตา่งไปจากประเทศญี�ปุ่ น มคีวามเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนทั �งดา้นประเพณีและวัฒนธรรมที�เป็นแบบ
เฉพาะสัมผัสเสน่หใ์นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดโอกนิาว่า ในวันอสิระนี�ท่านสามารถสนุกสนานกับ
การทดลองนั�ง Yui Monorail รถไฟรางเดี�ยวหนึ�งเดยีวของโอกนิาวา่ เพื�อเดนิทางไปยงัยา่นชนิโตชนิที�
เป็นที�ตั �งของหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนํามากมาย เชน่ 

• Duty Free หนึ�งเดยีวของประเทศญี�ปุ่ น 
• Toy R Us รา้นขายของเลน่ เอาใจวัยเด็ก 



• NaHa main Place หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ที�มรีา้นคา้มากกว่า 125 รา้น ทั �งรา้นอาหาร 
เสื�อผา้เครื�องแตง่กาย ตลอดจนอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เป็นตน้ 

• หา้งออิอน outlet สดุฮติ ยอดนยิมของคนไทยไมว่า่ไปญี�ปุ่ นเมอืงไหน ตอ้งไปที�นี� 
• MATSUMOTO KIYOSHI รา้นจําหน่ายเครื�องสําอางชื�อดัง ที�เป็นรา้นขวัญใจของชาวไทย  
• DONQUIJOTE หา้งสรรพสนิคา้ชื�อดังจากยา่นชนิจกูมุาเปิดใหบ้รกิาร 24 ช.ม.อกีดว้ย  
• ยา่นถนนโคคุไซโดร ิย่านชอ้ปปิ�งชื�อดังของโอกนิาว่า ที�ชาวต่างชาตนิยิมมาเดนิเล่นกันเป็น

อยา่งมาก เพราะที�นี�มทีั �งของที�ระลกึและสนิคา้พื�นเมอืงสไตลข์องโอกนิาวา่และสนิคา้สไตลญ์ี�ปุ่ น
อกีมากมาย  

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพื>อความสะดวกสบายในการชอ้ปปิD งที>ตา่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 

ที>พกั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

Trick!!!  

• เมอืงนาฮะ เมอืงหลวงของโอกนิาวา่ มรีะบบการขนส่งสาธารณะที>เป็นที>นยิม คอื โมโนเรยีล ที>สามารถ
เดนิทางไปยงัจดุตา่งๆ ภายในเมอืงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

• หา้มพลาด ไอศกรมี Blue Seal และสําหรบัทา่นที>เป็นคอเบยีรก็์ตอ้ง Orion beer ที>มแีหลง่ผลติที>โอกนิาวา่
เทา่น ัDน และมนัมว่ง รวมถงึผลผลติที>ทําจากสปัปะรด 

 

วนัที>หา้ อเมรกินัวลิเลจ – อาชบิานา เอา้เลท – สนามบนินาฮะ -อสนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านมุง่หนา้สู ่อเมรกินั วลิเลจ American Village ตั �งอยูใ่นเมอืงที�มชี ื�อว่า ชาตงั อยูต่อนกลาง
ของโอกนิาวา สรา้งเลยีนแบบแหล่งชอ้ปปิ�งยา่นซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา ที�นี�เป็นแหล่งชอ้ป
ปิ� งที�มสีนิคา้สารพันหลากหลายสไตล์ใหท้่านไดเ้ลือกสรร นอกจากนี�ยังมีสถานที�บันเทงิสรา้งความ
สนุกสนาน เชน่ โรงภาพยนตร,์ โบวล์ิ�ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร,์ ชงิชา้สวรรค,์ ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร,์ 
รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, รา้นเสื�อผา้ และรา้นตัวแทนจําหน่ายตัbวเครื�องบนิ โรงแรม และชายหาด เรยีกได ้
วา่มรีา้นคา้ตา่งๆ รวมกนัอยูท่ี�นี�เกอืบทั �งหมด 



เที>ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง อาชบินิา่ เอาทเ์ลท มอลล ์เป็นเอา้ทเ์ลทขนาดที�ใหญ่ที�สดุของเมอืงโอกนิาวา 
ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ตามอัธยาศัย จนกระทั�งไดเ้วลาอันสมควร นําท่าน
เดนิทางสสูนามบนินาฮะ 

21.15/21.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ พชีแอร ์เที�ยวบนิที� MM989 

00.20/00.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที>ไมเ่อาต ั|วเครื>องบนิ   หกัคา่ต ั|วออก 4,000 บาท 
 

 

เงื>อนไขสายการบนิพชี แอรไ์ลน ์ ที>น ั>งบนเครื>องเป็นระบบ Random  
หากประสงคจ์ะอพัที>น ั>ง 

**ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นออกเดนิทาง**  

รายละเอยีด ดงันีD 
1. Pleasure Seat ราคา 700 บาท/ทา่น/เที>ยว **โซนดา้นหนา้กอ่น Exit Row 
2. Smart Seat ราคา 1,000 บาท/ทา่น/เที>ยว **แถวที> 12 ไมส่ามารถเอนได ้
3. Fast Seat ราคา 1,500 บาท/ทา่น/เที>ยว  

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัDงนีDเพื>อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

ฤดูหนาวในญี>ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 
ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมื�อแสงแดด
กระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัDงนีDเพื>อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิhในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัbวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  



� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีDไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้ง

ขอวซีา่ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัbวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึDนตํ>า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิาร
เพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิhในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 
 

เงื>อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบุ
ไวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื>อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

• สง่รายชื>อสํารองที>น ั>ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื>อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที>ยวทรปิใด, วนัที>ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาด
จากการสะกดชื>อ-นามสกลุ และอื>นๆ เพื>อใชใ้นการจองต ั|วเครื>องบนิท ัDงส ิDน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื>อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตัbวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิhที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิh ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 

ขอ้มลูเพิ>มเตมิ เรื>องต ั|วเครื>องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที>น ั>งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�ง



ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัbวเครื�องบนิไปแลว้ 
(กรณีตัbว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิ>มเตมิ เรื>องโรงแรมที>พกั 
� เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิh ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิ>มเตมิเรื>องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
� สําหรับนํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ทา่นไมอ่าจปฏเิสธ
ได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 
นิ�ว)  

� กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยู่
กับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิhไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายที�สัมภาระนํ�าหนักเกนิ 
(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี>ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก การจราจร 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไม่
วา่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ>งเป็นเหตุการณ์ที>นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะ
คํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อคัคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ทา่นเดนิทางทอ่งเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัDงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhใน
การไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิhในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัDงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี� 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง 

� กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที�พํานัก
อยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี>ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี>ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัDนในประเทศญี>ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื>อการทอ่งเที>ยว เยี>ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื>นเอกสารในข ัDนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื>อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีD 

1. ตัbวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี>ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 



1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัDงหมดกอ่นทําการจอง เพื>อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี>จะเลื>อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึDน ในกรณีที>มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิhการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิhในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 3 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิhในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื>อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื>อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื>อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื>อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

 

   

 

ลําดบั ชื>อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื>อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


