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เปิ ดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ป่ ุน
บินตรงสายการบิน Peach Air
สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
ชมสัตว์โลกใต้น้า ณ พิพธิ ภัณฑ์สัตว์นา้ ชุราอูมิ
Wifi บนบัส / มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
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กำหนดกำรเดิ นทำง มิ ถนุ ำยน – ตุลำคม 2561
วันแรก

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

22.30 น.

พร้อมกันที่ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน พีช แอร์ โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษทั คอย
ต้อนรับ

วันสอง

สนำมบิ น นำฮำ โอกิ น ำว่ ำ – ผำมัน ซำโมะ – ร้ ำ นโอกำชิ โกเตน – สวนสับ ปะรดนำโกะ –
พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ำชุรำอูมิ

01.25/01.40/01.55 น. ออกเดินทางสู่ ณ สนำมบิ นนำฮะ โอกิ นำว่ำ ประเทศญีป่ นุ่ โดยสายการบิน เที่ยวบิ นที่ MM990
(รำคำนี้ ไม่รวมอำหำรบนเครือ่ งบิ น โดยท่ำนสำมำรถซื้ออำหำรพร้อมเครือ่ งดื่มได้ด้วยตนเองบนเครือ่ งบิ น)

ตำรำงเที่ยวบิ น**
07.55/08.10/08.25 น. เดินทางถึง สนำมบิ นนำฮะ เกำะโอกิ นำวำประเทศญี่ปนุ่ ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ตรวจเช็ค สิ่งของ สัมภาระของท่านเรียบร้อ ย แล้ว นาทุกท่านเดินทางสู่ เกำะโอกิ นำวำ เพื่อ ชื่นชม
ทิวทัศน์ อนั งดงามภายในเกาะและได้สมั ผัสกับวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของชาวโอกินาวา ในอดีตเป็ น
ศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิวแต่ถูกญี่ป่นุ ยึดเอามาผนวกเข้ากันปจั จุบนั เป็ นเมืองเอก และเป็ นเมืองพัก
ตากอากาศและเป็ นต้นก าเนิดศิล ปะการต่ อ สู้อ ย่างคาราเต้มหี าดทรายขาวสวย น้ าทะเลสีค รามและ
ปะการังที่ยงั สมบูรณ์ ทาให้จงั หวัดโอกินาวาเป็ นแหล่ งท่อ งเที่ยวสาคัญ อีกเกาะหนึ่ง จากนัน้ นาท่า น
เดินทางสู่ ผำมันซำโมะ ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตรมีลกั ษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นที่ส ี
เขียวของต้นหญ้าที่ขน้ึ ปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับผืนน้ าทะเลสีฟ้าใส เป็ นทิวทัศน์ ท่สี วยงามที่สุด
แห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันทีท่ อ้ งฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและ
ั ่ อย่างชัดเจน ชาวญี่ป่นุ ส่วนใหญ่นิยมทีจ่ ะมาตัง้ วงปิ กนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของ
เกาะทีอ่ ยู่นอกชายฝงได้
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ตน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเทีย่ วถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกัน
ได้อย่างสบายๆ จากนัน้ แวะชมร้ ำนโอกำชิ โกเตน ร้านขายขนมที่มคี วามเก่าแก่และมีช่อื เสียงมาก
เพราะใช้วตั ถุดบิ ธรรมชาติท้องถิน่ ล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็ นมันม่วงรสหวาน น้ าตาลทรายแดง และสับปะรด
เป็นต้น ขนมทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดคือ ขนมมันม่วง ทีเ่ นื้อมันนุ่ ม หวานกาลังดี เนื้อแป้งละลายในปาก ให้ท่าน
ได้ชมโรงงานผลิตและเลือกซือ้ เป็นของฝากกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านชม สวนสับปะรดนำโกะ (Nago Pineapple Park) สับปะรดเป็นสินค้าเกษตรทีม่ อี ยู่บนเกาะโอกิ
นาว่า แต่มชี ่วงหนึ่งทีส่ บั ปะรดจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดทาให้สบั ปะรดในท้องถิน่ ราคาตกต่ า ทางโอ
กินาว่าจึงสร้างสวนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมการขายสับปะรดท้องถิน่ ให้ได้มาก
ขึน้ ภายในสวนจาหน่ายของทีร่ ะลึก ผลิตภัณฑ์ต่างๆทีผ่ ลิตจากสับปะรด เช่น ไวน์ น้ าผลไม้ เค้ก ช็อคโก
แลต สับปะรดอบแห้ง และสับปะรดสด นอกจากนี้ยงั สามารถชมวีธกี ารปอกเปลือกสับปะรดเพื่อบรรจุ
กระป๋องได้อีกด้วย (ไม่รวมค่ านัง่ รถ เพิ ม่ ท่ านละ 400 เยน) จากนัน้ ชม พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ ำชุรำอูมิ
(Okinawa Churaumi Aquarium) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าทีด่ ที ส่ี ุดในประเทศญี่ป่นุ ไฮไลท์!!! ของการ
เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าแห่งนี้คอื แท็งก์น้ าคุโรชิโอะ ซึ่งเป็ นหนึ่งในแท็งก์น้ าที่ใหญ่ ท่สี ุดของโลก ซึ่ง
ภายในนัน้ เต็มไปด้วยสิง่ มีชวี ติ ในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย สัตว์น้ าที่โดดเด่นที่สุดคือฉลามวาฬ
ยักษ์ และกระเบนราหู อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสัตว์น้ าหลากหลายชนิด ทัง้ ปลาดาว ฉลาม ฉลาม
เสือ และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีสระน้ ากลางแจ้งทีต่ งั ้ อยู่ใกล้รมิ น้ าซึง่
เป็ นที่จดั การแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยูน ที่จดั ขึ้นเพียงไม่ก่คี รัง้ ต่อวัน (ไม่มีค่าใช้ จ่าย
เพิ ม่ เติ ม แต่ต้องตรวจสอบเวลาการแสดงก่อนเข้าพิ พิธภัณฑ์)
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ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)

ทีพ่ กั

RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันสำม

ปรำสำทชูริ (ด้ำนนอก) – ร้ำนเครื่องสำอำงและเวชภัณฑ์ – โอกิ นำว่ำเวิ ลด์ – ถำ้ ธำรมรกตเกียวคุ
เซ็นโด – โรงงำนแก้ว – ย่ำนถนนโคคุไซโดริ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนัน้ นาท่านสู่ ปรำสำทชูริ Shuri Castle (ไม่รวมค่ำเข้ำชมปรำสำทจ่ำยเพิ่ มประมำณ 820เยน/
ท่ ำน) ปราสาทชูรดิ งั ้ เดิม สร้างขึน้ ในช่วงปลายยุค 1300 มีบทบาทสาคัญในการรวมอานาจเกาะไว้เป็ น
หนึ่งเดียว อาคารอันเป็ นปราสาทตามแบบสถาปตั ยกรรมของชาวริวกิว ซึง่ เป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยโ์ ช
เอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช ซึง่ อาณาจักรริวกิวเป็ นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ของญีป่ ่นุ ใกล้กบั เกาะไต้หวัน มี
ความใกล้ชดิ กับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปตั ยกรรมของปราสาทแห่งนี้ ส่วนมากจึงได้รบั อิทธิพลมา
จากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อ ปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ส องตอนที่กองทัพ
สัมพัน ธมิต รสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษ แห่งสงครามทาให้ป ราสาทถู ก ทาลายลงเกือ บ
ทัง้ หมด เหลือเพียงกาแพงปราสาทเพียงไม่ก่สี ่วนโผล่พ้นเหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร
จนกระทังปี
่ 1992 ได้มกี ารก่อสร้างปราสาทชูรโิ จขึน้ ใหม่หมดให้มโี ครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจาก
ภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัตศิ าสตร์ และความทรงจาของผูอ้ ยู่อาศัยอยู่แถบนัน้ และในปี 1879 ซึง่
ปราสาทแห่งนี้ได้รบั ขึน้ บัญชีเป็ น UNESCO World Heritage ร่วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกินา
ว่า นาท่านช้อปปิ้ ง ร้ำนเครื่องสำอำงและเวชภัณฑ์ ร้านขายเครื่องสาอางและข้าวของเครื่องใช้ กระ
จุ๊กกระจิก๊ สไตล์ญ่ปี ุ่น ภายในร้านมีสนิ ค้ามากมายหลายชนิด ทัง้ เครื่องสาอางโลคอลแบรนด์ อุปกรณ์
แต่งหน้า แต่งเล็บ กิฟ๊ ช้อปน่ ารักๆ ตลอดจน ยารักษาโรค คอลลาเจนแบรนด์ดงั จากญี่ปุ่น และอื่นๆอีก
มากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็นของฝากกันตามอัธยาศัย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นาท่านเดินทางสู่ โอกิ นำว่ำเวิ ลด์ นาท่านชม ถำ้ ธำรมรกตเกียวคุเซ็นโด ซึง่ เป็ นถ้าหินงอก และหิน
ย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผนื ดินทีล่ กึ กว่า 30 เมตร ภายในได้จดั สร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงาม
ของถ้า ที่ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่งถือเป็ นถ้าที่ใหญ่ท่สี ุดในเอเชียภาย ในถ้า จะมีอากาศเย็นตลอดทัง้ ปี
เพราะเป็ น ทีท่ ธ่ี ารน้ าไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หนิ งอกและหินย้อย ขนาด
ใหญ่และกินพืน้ ที่ เป็ นบริเวณกว้าง อีกทัง้ ภายในยังมีธารน้ าใสสะอาดไหลผ่านซึง่ ปลาสามารถดารงชีวติ
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยงั มีรา้ นจาหน่ ายสินค้าประจาท้องถิน่ หรือของทีร่ ะลึกต่างๆ รวมถึงร้านอาหาร
อีกด้วย จากนัน้ นาท่านชม โรงงำนแก้ว Glass Factory ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกิ
นาวาโรงงานแห่งนี้เป็ นโรงงานผลิตเครื่องแก้วทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในจังหวัดโอกินาวา เครื่องแก้วทัง้ หมดทาด้วย
เทคนิคการขึน้ แก้วดัง้ เดิม โดยไม่ได้ใช้แบบขึ้นรูป มีสสี นั สดใส ด้วยฝี มอื ช่างผู้ชานาญ ชมช่างทาแก้ว
ในขณะทางานสร้าง เครื่องแก้ว ทีเ่ ป็ นการสร้างสรรค์ด้วยฝีมอื ของช่างแต่ละคน ชมห้องจัดแสดงผลงาน
เครือ่ ง แก้ว และให้ท่านสามารถเลือกซือ้ เครือ่ งแก้วทีท่ ่านถูกใจได้ นาท่านช้อปปิ้งที่ ย่ำนถนนโคคุไซโด
ริ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโอกินาว่า ทีช่ าวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะทีน่ ่ีมที งั ้ ของที่
ระลึกและสินค้าพืน้ เมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสินค้าสไตล์ญป่ี นุ่ อีกมากมาย
***อิ สระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย***
ทีพ่ กั

RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่

อิ สระช้อปปิ้ งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆในโอกิ นำว่ำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระให้ท่าน ชมเมืองโอกินาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มรี ถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาว่าเป็ นจังหวัดทีม่ คี วาม
แตกต่างไปจากประเทศญี่ปุ่น มีความเป็ นเอกลักษณ์เป็ นของตนทัง้ ด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็ น
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แบบเฉพาะสัมผัสเสน่หใ์ นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดโอกินาว่า ในวันอิสระนี้ท่านสามารถสนุ กสนาน
กับการทดลองนัง่ Yui Monorail รถไฟรางเดีย่ วหนึ่งเดียวของโอกินาว่า เพื่อเดินทางไปยังย่านชินโตชิน
ทีเ่ ป็นทีต่ งั ้ ของห้างสรรพสินค้าชัน้ นามากมาย เช่น
 Duty Free หนึ่งเดียวของประเทศญีป่ นุ่
 Toy R Us ร้านขายของเล่น เอาใจวัยเด็ก
 NaHa main Place ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทีม่ รี า้ นค้า มากกว่า 125 ร้าน ทัง้ ร้านอาหาร
เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย ตลอดจนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น
 ห้ำงอิ ออน outlet สุดฮิต ยอดนิยมของคนไทยไม่ว่าไปญีป่ นุ่ เมืองไหน ต้องไปทีน่ ่ี
 MATSUMOTO KIYOSHI ร้านจาหน่ายเครือ่ งสาอางชื่อดัง ทีเ่ ป็นร้านขวัญใจของชาวไทย
 DONQUIJOTE ห้างสรรพสินค้าชื่อดังจากย่านชินจูกุมาเปิดให้บริการ 24 ช.ม.อีกด้วย
 ย่ำนถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโอกินาว่า ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ น
อย่างมาก เพราะทีน่ ่มี ที งั ้ ของทีร่ ะลึกและสินค้าพืน้ เมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสินค้าสไตล์ญ่ปี ่นุ
อีกมากมาย
**อิ สระอำหำรกลำงวันและอำหำรเย็น เพื่อควำมสะดวกสบำยในกำรช้อปปิ้ งที่ต่ำงๆ บนเกำะโอกิ นำว่ำ**
ทีพ่ กั

RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
• เมืองนำฮะ เมืองหลวงของโอกิ นำว่ำ มีระบบกำรขนส่งสำธำรณะที่ เป็ นที่ นิยม คือ โมโนเรียล ที่
สำมำรถเดิ นทำงไปยังจุดต่ำงๆ ภำยในเมืองได้อย่ำงสะดวกสบำย
• ห้ำมพลำด ไอศกรีม Blue Seal และสำหรับท่ ำนที่ เป็ นคอเบียร์กต็ ้อง Orion beer ที่ มีแหล่งผลิ ที่
โอกิ นำว่ำเท่ำนัน้ และมันม่วง รวมถึงผลผลิ ตที่ทำจำกสัปปะรด
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วันที่ห้ำ

อเมริ กนั วิ ลเลจ – อำชิ บำนำ เอ้ำเลท – สนำมบิ นนำฮะ -อสนำมบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านมุ่งหน้าสู่ อเมริ กนั วิ ลเลจ American Village ตัง้ อยู่ในเมืองทีม่ ชี ่อื ว่า ชำตัง อยู่ตอนกลางของ
โอกินาวา สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีน่ ่ีเป็ นแหล่งช้อปปิ้งทีม่ ี
สินค้าสารพันหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ยงั มีสถานทีบ่ นั เทิงสร้างความสนุ กสนาน
เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลงิ่ , คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้าน

หนังสือ, ร้านเสื้อผ้า และร้านตัวแทนจาหน่ ายตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และชายหาด เรียกได้ว่ามีรา้ นค้า
ต่างๆ รวมกันอยูท่ น่ี ่เี กือบทัง้ หมด
***อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย***
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง อำชิ บิน่ำ เอำท์เลท มอลล์ เป็ นเอ้าท์เลทขนาดที่ใหญ่ท่สี ุดของเมืองโอกินาวา
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ตามอัธยาศัย จนกระทังได้
่ เวลาอันสมควร นาท่าน
เดินทางสูสนามบินนาฮะ
21.15/21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ น พีชแอร์ เทีย่ วบินที่ MM989
00.20/00.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************************************************************
***เงื่อนไขสายการบินพีช แอร์ไลน์ ทีน่ งบนเครื
ั่
่องเป็ นระบบ Random หากประสงค์จะอัพทีน่ งต้
ั ่ องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนออกเดินทาง**

รำยละเอียด ดังนี้
1. Pleasure Seat รำคำ 700 บำท/ท่ำน/เที่ยว **โซนด้ำนหน้ ำก่อน Exit Row
2. Smart Seat รำคำ 1,000 บำท/ท่ำน/เที่ยว **แถวที่ 12 ไม่สำมำรถเอนได้
3. Fast Seat รำคำ 1,500 บำท/ท่ำน/เที่ยว
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**ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
ฤดูหนำวในญี่ปนมี
ุ่ ข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สีโ่ มงเย็นก็มดื แล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม.
เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบ
หิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป็ นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

มิ ถนุ ายน – ตุลาคม 2561
ผูใ้ หญ่

1-5 มิ ถนุ ายน 2561

21,888

เด็กอายุตา่ กว่า 7
ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
21,888

พัก
เดี่ยว

2-6,5-9,9-13,12-16,15-19,17-21,22-26
มิ ถนุ ายน 2561
26-30 มิ ถนุ ายน 2561

22,888

22,888

7,900

19,888

19,888

7,900

29 มิ ถนุ ายน – 3 กรกฎาคม 2561

21,888

21,888

7,900

7,900
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3-7,6-10,8-12,10-14,13-17,17-21,22-26,24-28
กรกฎาคม 2561
27-31 กรกฎาคม 2561

22,888

22,888

7,900

19,888

19,888

7,900

30 กรกฎาคม - 3 สิ งหาคม 2561

21,888

21,888

7,900

3-7,5-9,10-14,20-24,24-28,26-30 สิ งหาคม 2561

22,888

22,888

7,900

28 สิ งหาคม 1 กันยายน 2561
31 สิ งหาคม 4 กันยายน 2561
4-8,7-11,11-15,14-18,16-20,18-22,21-25
กันยายน 2561
25-29 กันยายน 2561

22,888

22,888

7,900

22,888

22,888

7,900

19,888

19,888

7,900

28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561

21,888

21,888

7,900

1-5,22-26,23-24 ตุลาคม 2561

23,888

23,888

7,900

2-6,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,12-16,13-17,14-18,
15-19,16-20,19-23,20-24,21-25 ตุลาคม 2561

22,888

22,888

7,900

อัตรำค่ำบริ กำรรวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
3. โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
5. ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
6. ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามิ นิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่นุ กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ป่นุ ได้ประกาศ
ยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ป่ี ระสงค์พานักระยะสัน้ ในประเทศญีป่ นุ่ ไม่เกิน 15 วัน)
3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญีป่ นุ่ ประกาศให้ย่นื วีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สาหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า
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4. ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
5. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
6. ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
8. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
เดิ นทำงขึ้นตำ่ 34 ท่ำน หากต่ากว่ากาหนด กรุป๊ จะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการ
เพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
เนื่องจากเป็ นราคาตั ๋วเครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอ
คืนเงิน ได้ทุกกรณี
2.
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3.
เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอี ยดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั
1.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทผ่ี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
2.
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯ
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บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผู้ จดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ี
ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก2ห้อง คือ1ห้องพักคู่ และ1ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่
สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีป่ นุ่ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้
เวลาในการท่องเทีย่ วและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานทีน่ ้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และ
คนขับรถในการบริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเทีย่ ว
ตามโปรแกรม
บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ ในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จานวน 2 ขวด
การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง
่
ในวัน
นัน้ ๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลักจึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรม
การเดินทาง
สาหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว

JAP TTN10 (MM)JUN-OCT

12

**จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่นุ ไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ่นุ ** ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
2. สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ป่นุ ได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (ทางบริษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (ทางบริษทั ทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะ
สัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้ อ มูลเพิ่ มเติ ม เรื่ องตั ๋วเครื่ อ งบิ นในการเดิ นทางเป็ นหมู่ค ณะ ผู้โดยสารจะต้อ งเดินทางไป-กลับพร้อ มกัน หาก
ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นัง่
ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการ
เดิ นทาง และได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั


เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว( Single)
และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน



กรณีมงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
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สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
สาหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีทต่ี อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ทงั ้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ ละสายการบิน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระ
น้าหนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี

