


อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดี�ยว 

::ราคาโปรโมช ั�น!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 
05 – 08 เม.ย. 61 (วนัจกัร)ี 25,900 6,900 
10 – 13 เม.ย. 61 (วนัสงกรานต)์ 25,900 6,900 
19 – 22 เม.ย. 61 20,900 6,900 
10 – 13 พ.ค. 61 21,900 6,900 
17 – 20 พ.ค. 61 19,900 6,900 
24 – 27 พ.ค. 61 20,900 6,900 
07 – 10 ม.ิย. 61 19,900 6,900 
21 – 24 ม.ิย. 61 20,900 6,900 
05 – 08 ก.ค. 61 21,900 6,900 
19 – 22 ก.ค. 61 21,900 6,900 
02 – 05 ส.ค. 61 21,900 6,900 
09 – 12 ส.ค. 61 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 22,900 6,900 
23 – 26 ส.ค. 61 21,900 6,900 
06 – 09 ก.ย. 61 20,900 6,900 
13 – 16 ก.ย. 61 21,900 6,900 
27 – 30 ก.ย. 61 20,900 6,900 
04 – 07 ต.ค. 61 21,900 6,900 
11 – 14 ต.ค. 61 (วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 22,900 6,900 
18 – 21 ต.ค. 61 20,900 6,900 
ราคาอื�นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุํ�ากวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัAวเคร ื�องบนิ ราคา 16,900 บาท 

 
 

วนัที� 1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ
 

22.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัEน 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร.์.... ของ
สายการบนิ PEACH AIR (MM) พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สัมภาระและบตัรขึ%นเครื�อง  

   

วนัที� 2 ทา่อากาศยานนาฮา – โอกนิาวา่เวลิด ์ - ถํ Eาเกยีวคเุซ็นโด – หมูบ่า้นอาณาจกัรรวิกวิ – ช็อปปิE งชนิโตชนิ 
ศาลเจา้นามโินอูเอะ – ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) 

  
01.15 น. ออกเดนิทางสู ่ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ PEACH AIR เที�ยวบนิ

ที� MM990 ***ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องทั %งไปและกลับ***  
*** นํ%าหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ทา่น ไมเ่กนิ 1 ช ิ%น ถอืขึ%นเครื�อง 10 ก.ก.ไมเ่กนิ 2 ช ิ%น ***   

ที�น ั�งบนเครื�องสายการบนิ PEACH AIR 



 
ทา่นสามารถอพัเกรดที�น ั�งได ้รายละเอยีดดงันีE  

1.  ที�น ั�ง FAST SEAT ชําระเพิ�ม 1,000 บาท / ทา่น / เที�ยว  
เป็นที�นั� งในแถวหนา้สุด (แถวที�1) มีพื%นที�ว่างดา้นหนา้ตรงที�พักขากวา้งเป็นพิเศษ, ออกจากเครื�องไดเ้ป็นคนแรก 
นอกจากนี%  ทางสายการบินจะติดป้ายใหส้ิทธ ิพิเศษที�สัมภาระโหลดใตเ้ครื�องของท่าน เพื�อใหท้่านสามารถรับ
สัมภาระไดร้วดเ ร็วขึ%น (ทางบริษัทไม่สามารถรับรองไดว้่าท่านจะไดร้ับสิทธิพิเศษในการรับสัมภาระก่อนทุกครั%ง อัน
เนื�องจากสภาพการณ์ต่างๆของสนามบิน) ทางสายการบินแนะนําใหท้่านใชบ้ริการ Fast Seat ในกรณีที�ท่านรีบเร่ง
หรือตอ้งการประหยัดเวลาในการเดินทาง 

* ผูโ้ดยสารพรอ้มเด็กสามารถใชบ้ริการที�นั� งโดยสารในแถวที� 1 (Fast Seat) ได ้ทั %งนี%  กรุณารับทราบว่า เกา้อี%
สําหรับเด็ก บางประเภทมีความเป็นไปไดท้ี�จะไม่สามารถติดตั %งกับที�นั� งโดยสารได ้
* บริเวณที�นั� งโดยสารในแถวที�1 (Fast Seat) ไม่สามารถยกที�วางแขนขึ%นได  ้

      2. ที�น ั�ง SMART SEAT ราคา 800 บาท / ทา่น / เที�ยว  
ที�นั� งโดยสารบริเวณแถวที� 2 จากดา้นหนา้ จนถึงแถวที� 5 และที�นั� งแถวหนา้ประตูฉุกเฉิน (แถวที� 12, 13) 
ที�นั� งโดยสารบริเวณแถวที� 2 จากดา้นหนา้ จนถึงแถวที�5 เพิ�มความสะดวกเวลาขึ%นและลงเครื�องบิน ส่วนที�นั� งแถว
หนา้ประตูฉุกเฉิน (แถวที� 12, 13) จะมีบริเวณวางเทา้ที�กวา้งกว่าที�นั� งอื�นๆ 
* ท่านผูโ้ดยสารที�ม ีที�นั� งสําหรับเด็ก (ชายด์ชีท) ไม่สามารถนั� งบริเวณที�นั� งหนา้ประตูฉุกเฉิน แถวที� 12, 13 ได ้
* ที�นั� งแถวที� 12, 13 ซึ�งเ ป็นที�นั� งบริเวณประตูฉุกเฉินนั %นมีขอ้จํากัดในการใช ้กรุณาตรวจสอบตามดา้นล่างนี%  
* โปรดรับทราบว่าที�นั� งแถวที� 12 ไม่สามารถเอนเกา้อี%ได ้
 
*หมายเหต ุหากมคีวามประสงคจ์ะอพัเกรดที�น ั�งกรณุาแจง้ 72 ช ั�วโมงกอ่นเดนิทาง และตอ้งเช็คที�น ั�งวา่งกบัทางเจา้หนา้ที�เทา่น ัEน 
 

07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนาฮา โอกนิาวา่ ประเทศญี�ปุ่ น หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ
สัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ผ่านชมววิทวิทัศน์อันงดงามภายในเกาะและสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่
ของชาวโอกนิาวา่ ในอดตีเป็นศนูยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิ แตถู่กญี�ปุ่ นยดึเอามาผนวกเขา้ดว้ยกัน 
ปัจจบุันเป็นเมอืงเอกและเป็นเมอืงพักตากอากาศ และยังเป็นตน้กําเนดิศลิปะการต่อสูอ้ยา่งคาราเต ้
อกีดว้ย หาดทรายขาวสวย นํ%าทะเลสคีรามใสสะอาด ปะการังที�ยังคงสมบรูณ์ ทําใหจ้ังหวัดโอกนิาวา่
เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวสําคัญอกีที�หนึ�งของญี�ปุ่ น 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่ศาลเจา้นามโินอูเอะ ซึ�งเป็น 1 ใน 8 ศาลเจา้ใหญข่องรวิกวิ เป็นที�บูชาเทพ
เจา้ของญี�ปุ่ น ชาวโอกนิาวาจะมาไหวศ้าลเจา้แหง่นี%เป็นที�แรกในวันปีใหมข่องทกุๆ ปี ในอดตีเกาะรวิ
กวิเป็นเกาะที�มกีารคา้กบั ญี�ปุ่ น เกาหล ีจนีและเมอืงตา่งๆ ทางใตร้วมถงึอาณาจักรสยาม ผูท้ี�เดนิทาง
มาถงึหรอืกําลังจะออกเดนิทางจะขอพรจากศาลเจา้แหง่นี%ใหก้ารเดนิทางปลอดภัย พระราชาแหง่รวิ
กวิก็เสด็จมาเป็นตัวแทนชาวรวิกวิเพื�อขอพรใหทํ้ามาคา้คล่อง ผลผลติอดุมสมบูรณ์ ประเทศชาตมิี
ความรุง่เรอืงสงบสขุ ในยคุสมัยเมจ ิอาณาจักรรวิกวิไดล้ม่สลายและรวมเขา้กับญี�ปุ่ น ศาลเจา้แหง่นี%
จงึไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นศนูยก์ลางดา้นศาสนาบนเกาะแหง่นี%  
 
 



 
 
 
 
 
 
จากนั%น ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) ปราสาทแหง่นี%ไมป่รากฏวา่เริ�มสรา้ง
ในสมัยใด แต่มหีลักฐาน ว่าเป็นที�ประทับของพระราชาแห่งราชอาณาจักรรวิกวิ ปราสาทแห่งนี%ม ี
ประวัตคิวามเป็นมาตั %งแตปี่ พ.ศ. 1996 และผ่านการบรูณะครั %งใหญม่าแลว้ถงึ 5 รอบในอดตีเป็นจดุ
ศูนยก์ลางของการปกครองเศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของเกาะรวิกวิ มสีถาปัตยกรรมที�ผสมผสาน
ระหวา่งจนี และญี�ปุ่ น  
นําท่านชม โอกนิาวา่เวลิด  ์ ตั %งอยู่ในเมอืงนันโจะ จังหวัดโอกนิาว่า สถานที�ท่องเที�ยวที�รวบรวม
เรื�องราวแหลง่ทอ่งเที�ยวที�มคีวามงามของธรรมชาต ิวัฒนธรรม และประวัตศิาสตรม์ากมายของโอกนิา
วา่  ในตัวโอกนิาว่าเวลิดม์สีถานที�น่าสนใจหลายแห่งดว้ยกัน แตส่ถานที�แนะนําใหไ้ปเยอืนมากที�สุด 
คอื ถํ Eาเกยีวคเุซ็นโด สามารถเที�ยวชมไดต้ลอดทั%งปี ว่ากันว่าถํ%าแหง่นี%เกดิขึ%นจากปะการังธรรมชาติ
มามากกวา่ 300,000 ปีมาแลว้ ปัจจบุันเปิดใหช้มแคช่ว่ง 850 เมตร ภายในถํ%าจัดทางเดนิใหเ้รยีบรอ้ย
ชมความงดงาม และความน่าพศิวงของหนิงอกหนิยอ้ย ลําธาร นํ%าตก ที�มรีูปร่างตา่งๆ นานา และยังม ี
หมูบ่า้นอาณาจกัรรวิกวิ หมู่บา้นโบราณสวยงามที�ถูกจดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมของชาต ิ
สวนผลไมท้รอปิคอล ที�มตีน้ไมถ้งึ 450 ตน้จากพชืพันธุผ์ลไมม้ากมายถงึ 100 ชนิด และทา้ยสุดนี%
ยังม ีงานแสดง การแสดงพืEนเมอืง Super Aisa ที�ใหท้า่นไดส้ัมผัสกับประสบการณวั์ฒนธรรมรวิกวิ
ที�มสีเน่ห ์อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โอกนิาวา่เวลิด ์
 
 
 

 
อสิระชอ้ปปิ%งที�ยา่น ชนิโตชนิ ซึ�ง เป็นย่านเมืองใหญ่ มี
รา้นคา้ต่าง ๆ ใหท้่านไดช้อ้ปปิ% ง มากมาย เชน่ รา้นนะฮา 
เมนเพลส ซึ�งเป็นเหมอืนซปุเปอร์ ม า ร์ เ ก็ ต  ห ้า ง ร ้า น
สรรพสนิคา้ รา้น 100 เยน รา้นคา้ ต่าง ๆ เป็นตน้ และที�
ใกล ้ๆ กัน มีรา้นหนังสือ ดีวีดี สึ ตายะ รา้นUNIQLO ซึ�ง
มเีสื%อผา้ผูช้าย และผูห้ญงิที�หลาย หลาย หลายสไตล์ให ้
เลอืก รา้น MUJI เป็นตน้ 
นําท่านช๊อปปิ% งสนิคา้เครื�องใชไ้ฟฟ้าแบรนด์ญี�ปุ่ นช ื�อดัง ณ ยามาดะ เดนก ิมสีนิคา้ใหเ้ลือกซื%อ
มากมายเชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรอืน กลอ้งถา่ยรปู และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นมากมาย  
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (1) บรกิารทา่นดว้ยเมนชูาบ ูชาบ ูสไตลญ์ี�ปุ่ น ท ัEงให้
ทา่นไดร้บัชมโชวก์ารแรเ่นืEอปลาทนูา่สดๆ และยงัใหท้า่นไดล้ ิEมลองปลาทนูา่สดๆ อกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 พักที�  Central Naha Hotel  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 



หมายเหต ุ : ชว่งวันหยดุของญี�ปุ่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไมส่ามารถใชโ้รงแรมเดยีวกันทั %ง 2 คนืได ้อาจจะ
ตอ้งพักคนืแรกนอกเมอืง คนืที�สองพักในเมอืง หรอื พักโรงแรมรสีอรท์ทั%ง 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาต
เปลี�ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั%ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (2) 
นําทา่นเดนิทางสู ่หนา้ผามนัซาโมะ ผาหนิสงูชนักวา่ 30 เมตร ลักษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้ออกสู่
ทะเลจนี พื%นที�สเีขยีวของตน้หญา้ที�ขึ%นปกคลมุจนถงึยอดหนา้ผาตัดกับนํ%าทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทัศน์
ที�สวยงามที�สดุแหง่หนึ�งของโอกนิาวา่ ในวันที�ทอ้งฟ้าแจม่ใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของ
เกาะทางตอนเหนือและเกาะที�อยูน่อกชายฝั�งไดอ้ยา่งชดัเจน ความกวา้งใหญ่ของผาหนิแห่งนี%ว่ากัน
วา่สามารถรองรับนักทอ่งเที�ยวไดถ้งึ 10,000 คนไดอ้ยา่งสบาย ชาวญี�ปุ่ นสว่นใหญจ่งึนยิมที�จะมาตั %ง
แคมป์หรอืเลน่กฬีาในสถานที�แหง่นี%ดว้ย จากนั%นนําทา่นสู ่คารยิชู ิใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ น ั�ง
เรอืทอ้งกระจก เพื�อชมหมูป่ะการังนํ%าตื%นและปลาทะเล รวมไปถงึงทูะเลเอราบอุยา่งใกลช้ดิ รวมไป
ถงึใหอ้าหารกับฝงูปลาทะเลนับพันตัวที�อาศํยอยูต่ามแนวปะการังที�อดุมสมบรูณ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) บรกิารทา่นดว้ยเมนเูทปนัยากสิไตลญ์ี�ปุ่ น 

นําท่านเดนิทางสู ่จูราอุมอิควาเรยีม พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์%าที�ทันสมัยและใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่ นและใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของโลก เริ�มเปิดใหเ้ขา้ชมตั%งแตปี่ 2002 ชื�ออควาเรยีมไดม้าจากคําวา่ Chura หมายถงึ 
ความงาม และ Umi หมายถงึ ทะเล ซึ�งไดม้าจากการโหวตชื�อจาก 13,000 เสยีงโหวตและมี
ชื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลก เป็นสถานที�แสดงพันธุป์ลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพื%นที�
กวา่ 19,000 ตารางเมตร มแีทงคนํ์%ามากถงึ 77 แทงค ์ที�นี�แบง่ออกเป็น 4 ชั %น แตล่ะชั %นจะแบ่งแยก
ไปตามโซน คอื Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจําลองระบบ
นิเวศน์ที�เสมอืนจรงิ ทําใหป้ะการังที�มชีวีติสามารถขยายพันธุไ์ดอ้ย่างต่อเนื�อง ชมปลาตัวตัวนอ้ย
แหวกว่ายตามแนวปะการังหลากสีที�เคลื�อนไหวอย่างอสิระ ชมสัตว์ทะเลมากมาย เช่น งูทะเล 
ปลงิทะเล หอยเมน่ กุง้มงักรยกัษ์ ปอูลาสกา้ และที�สดุของความอลังการเกนิบรรยาย ตูป้ลาอะครลีคิ
ที�ใหญท่ี�สดุในญี�ปุ่ น ขนาดกวา้ง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนาถงึ 60 ซม. ฉากหลังเป็นฉลาม
วาฬและปลากระเบนขนาดยักษ์ซึ�งเป็นไฮไลทข์องอควาเรยีมแห่งนี% ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับโลก
แหง่ทอ้งทะเลตามอธัยาศัย จากนั%นชม การแสดงปลาโลมาแสนรู ้ที�บ่อแสดงโชวก์ลางแจง้ โอคิ
จัง เธยีรเ์ตอร ์ซึ�งมวีาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ที�มคีวามฉลาดแสนรูท้ี�จะทําใหท้า่นประทับใจ
ในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาท)ี   
นําท่านมุ่งหนา้สู่ อเมรกินั วลิเลจ American Village  ตั %งอยู่ในเมอืงที�มีช ื�อว่า ชาตงั อยู่
ตอนกลางของโอกนิาวา สรา้งเลยีนแบบแหล่งชอ้ปปิ%งยา่นซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา ที�นี�
เป็นแหล่งชอ้ปปิ%งที�มสีนิคา้สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้่านไดเ้ลอืกสรร นอกจากนี%ยังมสีถานที�
บันเทงิสรา้งความสนุกสนาน เชน่ โรงภาพยนตร,์ โบวล์ิ�ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร,์ ชงิชา้สวรรค,์ 
ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร,์ รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, รา้นเสื%อผา้ และรา้นตัวแทนจําหน่ายตัtวเครื�องบนิ โรงแรม 
และชายหาด เรยีกไดว้า่มรีา้นคา้ตา่งๆ รวมกันอยูท่ี�นี�เกอืบทั %งหมด 
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูJapanese Set  
(พรอ้มชมโชวพ์ืEนเมอืงโอกนิาวา่ สดุพเิศษ) 

วนัที� 3 หนา้ผามนัซาโมะ - การ น ั�งเรอืทอ้งกระจก – จรูาอมุอิควาเรยีม – อเมรกินัวลิเลจ  



พักที�  Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
หมายเหต ุ : ชว่งวันหยดุของญี�ปุ่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไมส่ามารถใชโ้รงแรมเดยีวกันทั %ง 2 คนืได ้อาจจะ
ตอ้งพักคนืแรกนอกเมอืง คนืที�สองพักในเมอืง หรอื พักโรงแรมรสีอรท์ทั%ง 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาต
เปลี�ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั %ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (5) 

อสิระใหท้า่น ชมเมอืงโอกนิาว่า ตามอัธยาศัย (ไมม่รีถบัสบรกิาร) จังหวัดโอกนิาว่าเป็นจังหวัดที�มี
ความแตกตา่งจากจังหวัดอื�นๆ ในประเทศญี�ปุ่ นเนื�องจากตําแหน่งที�ตั�งซึ�งอยูห่า่งจากเกาะใหญ่ทั %ง 4 
ซึ�งเป็นเกาะหลักของประเทศ   จงึทําใหโ้อกนิาวา่มคีวามเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทั %ง
ดา้นประเพณีและวัฒนธรรม ทา่นจะไดส้ัมผัสกบัความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกนิาวา่ สัมผัสกบั
วัฒนธรรมประเพณีที�น่าคน้หา ท่านสามารถเลอืกชมเลอืกซื%อสนิคา้ตามสถานที�ชอ้ปปิ% งต่างๆ อาท ิ
Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, รา้น 100 เยน, Use Shop หรอื
หา้งสรรพสนิคา้อื�นๆ อกีมากมายตามเสน้ทางของ Monorail และทา่นสามารถชอ้ปปิ%ง ถนนโคคุไซ 
หรอืเรยีกอกีชื�อหนึ�งวา่ "The Miracle of Mile" นั%นเป็นถนนสายสั %น ความยาว1.6 กโิลเมตร ที�ไดช้ื�อ
วา่ The Miracle of Mile นั%นก็ดว้ยความรวดเร็วในการบรูณะถนนในชว่งหลังสงคราม ตลอดสองฝั�ง
ถนนนั%นเต็มไปดว้ยรา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร รา้นเคลอืบ 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพื�อความสะดวกสบายในการชอ้ปปิE งที�ตา่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 
 
 

รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดยีวบนเกาะแหง่นี% โดยจะวิ�งผา่นใจกลางเมอืงนะฮา เริ�มตน้จาก
สนามบนิไปยังสถานที�ตา่งๆ รวมทั%งหมด 15 สถาน ีแนะนําวา่หากเดนิทางในเมื�อเมอืงนะฮา เดนิทาง
ดว้ยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวกที�สดุ หากนั�งจากตน้สถาน ีไปถงึสถานสีดุทา้ยใชเ้วลาเพยีง 27 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 4 อสิระตามอธัยาศยั (โดยมไีกดค์อยแนะนําการเดนิทาง)  - สุวรรณภมู ิ



 
คา่รถไฟฟ้าโมโนเรลแบบใชไ้ดไ้มจํ่ากดัรอบ (ใชไ้ด ้24 ชั�วโมง) ราคา 700 เยน 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาฮา กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย 
21.20 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ PEACH AIR เที�ยวบนิที� MM 989 
 ***ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องทั %งไปและกลับ*** 
00.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ื�อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจาํ 
เพื�อประโยชนข์องทา่นเอง*** 

หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมที�ญี�ปุ่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้ง

พกัเป็นหอ้งที�นอน 2 ทา่น และหอ้งที�นอน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีที�พกั 2 ทา่น 

บางโรงแรมอาจจะไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิiในการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิEล

สําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ในกรณีที�มเีหตกุารณส์ดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ี�ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมของบรษิทัฯ เนื�องจากบรษิทัรถทวัรข์องญี�ปุ่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ั�วโมง / วนั หาก

เกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิiในการสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม ท ัEงนีE บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็น

สําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครั %งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึEนไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ในการ เลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา 

 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ  
เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 3 วนัหลงัจากที�ทําการจอง  

หากไมช่ําระภายในวนัที�กําหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 

อตัราคา่บรกิารนีEรวม 

• คา่ตัtวเครื�องบนิไป-กลบั ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ%ามนั 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ที�คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบัุตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 

บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนีEไมร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ%าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิิ



บารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีหัก ณ ที�จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ที�มหีวัหนา้ทวัรแ์ละแต่

จะพอใจในการบรกิาร) 
 
เงื�อนไขการชําระเงนิ 

• ชาํระคา่ทัวรย์อดเต็มจํานวน หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
• ชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงื�อนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|เกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร์

ทั %งหมด 
• กรณีกรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีาร

การันตมีดัจําที�นั�งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พัก
ตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ั %งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

• เมื�อออกตัtวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัAวได ้
เนื�องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณทีี�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 

คนขึ%นไป 
• ในกรณทีี�สายการบนิประการปรับขึ%นภาษีนํ%ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ในการเรยีกเกบ็คา่ภาษี

นํ%ามันเพิ�มตามความเป็นจรงิ 
• ตัtวเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุป๊ไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณทีี�

เกดิเหตสุดุวสิัย หรอืเหตกุารณ์ที�อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความ
ปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั %งสนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภัย
ธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอันเนื�องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม 
และอบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิัย สภาพอากาศ เหตกุารณท์ี�
อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั%งสิ%น 

• กรณีที�ทา่นสละสทิธิ|ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที�ใดๆ กต็ามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณใีดๆ ทั %งส ิ%น 

• กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั %งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออก
ตามประเทศที�ระบไุว ้  เนื�องจากการครอครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดกต็าม 

• กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี%าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกับคณะทัวร ์ หาก
ทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ไมค่นืคา่ทัวรแ์ละ
รับผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น 

• เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรทั์ %งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั%งหมด 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญี�ปุ่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั %นในประเทศญี�ปุ่ นไม่



 

เกนิ 15 วัน ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขึ%นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดังตอ่ไปนี% 

1. ตัtวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น 
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ%นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพํานักอยูใ่นประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้ัก 

โรงแรม เป็นตน้) 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีาร
จดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  

ท ัEงนีEข ึEนอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นดว้ย 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น  
(กรณกีารเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ

เพื�อการพํานักระยะสั %นเทา่นั%น 
3. ในขั %นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิี�อาจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ทั "งในประเทศไทยและประเทศ
ญี�ปุน่ อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีใดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิ 6ไมค่นืค่าใชจ่้ายใดๆ ทั "งสิ"น เนื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษิทัฯ
 

 


