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NT042
ทวัรญ์ปีุ่ น เกาะใต ้โอกนิาวา่ 4 วัน 2 คนื (MM)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 4 วัน 2 คนื ,

Hotel Orox

ทัวรญ์ปีุ่ น เกาะใต ้โอกนิาวา่  4 วัน 2 คนื (MM)

เยอืนเกาะใตส้ดุของญปีุ่ นสมัผสัความงามของทะเลญปีุ่ น ณ เกาะโอกนิาวา่ 
ขอพรเพอืความเป็นสริมิงคล ณ ศาลเจา้นามโินะอุเอะ ทเีป็นทเีคารพนบัถอื 
ชอ้ปปิงถนนโคคุไซโดร ิถนนชอ้ปปิงชอืดงัทสีดุแสนจะคกึคกัตงัแตเ่ชา้ถงึค่าํ

ลอ่งเรอืกระจก ชมประการงัใตท้อ้งทะเลสดุงดงาม
ชมพพิธิพนัธ ์สตัวน์้าํ จูราอุมอิควาเรยีม

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

22.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร.์.... ของสายการบนิ PEACH AIR (MM)
พบเจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบัตรขนึเครือง

วนัท ี2
ทา่อากาศยานนาฮา - โอกนิาวา่เวลิด ์- ถ้าํเกยีวคเุซ็นโด - หมูบ่า้นอาณาจกัรรวิกวิ - ช็อปปิงชนิโตชนิ - ศาลเจา้นามโินอเูอะ -
ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน)

01.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิ PEACH AIR เทยีวบนิท ีMM990 ***สายการบนิ Peach Air
ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทนีงั ระบบจะเป็นระบบสุม่ทนีงั
หากตอ้งการเลอืกทนีงัจะตอ้งชําระเงนิตามอตัราทสีายการบนิกําหนดและไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงทงัไปและกลบั ***
น้าํหนกักระเป๋า 20 ก.ก./ ทา่น ไมเ่กนิ 1 ชนิ ถอืขนึเครอืง 10 ก.ก.ไมเ่กนิ 2 ชนิ ***

07.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนาฮา โอกนิาวา่ ประเทศญปีุ่ น
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ผา่นชมววิทวิทัศนอั์นงดงามภายในเกาะและสมัผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกนิาวา่
ในอดตีเป็นศนูยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิ แตถู่กญปีุ่ นยดึเอามาผนวกเขา้ดว้ยกัน ปัจจบัุนเป็นเมอืงเอกและเป็นเมอืงพักตากอากาศ



และยังเป็นตน้กําเนดิศลิปะการตอ่สูอ้ย่างคาราเตอ้กีดว้ย หาดทรายขาวสวย น ้าํทะเลสคีรามใสสะอาด ปะการังทยัีงคงสมบรูณ์
ทําใหจั้งหวัดโอกนิาวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวสําคัญอกีทหีนงึของญปีุ่ น

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ศาลเจา้นามโินอเูอะ ซงึเป็น 1 ใน 8 ศาลเจา้ใหญ่ของรวิกวิ เป็นทบีชูาเทพเจา้ของญปีุ่ น
ชาวโอกนิาวาจะมาไหวศ้าลเจา้แหง่นีเป็นทแีรกในวันปีใหม่ของทกุ  ๆปี ในอดตีเกาะรวิกวิเป็นเกาะทมีกีารคา้กับ ญปีุ่ น เกาหล ีจนีและเมอืงตา่งๆ
ทางใตร้วมถงึอาณาจักรสยาม ผูท้เีดนิทางมาถงึหรือกําลังจะออกเดนิทางจะขอพรจากศาลเจา้แหง่นีใหก้ารเดนิทางปลอดภัย
พระราชาแหง่รวิกวิก็เสด็จมาเป็นตัวแทนชาวรวิกวิเพอืขอพรใหทํ้ามาคา้คลอ่ง ผลผลติอุดมสมบรูณ์ ประเทศชาตมิคีวามรุ่งเรืองสงบสขุ
ในยุคสมัยเมจ ิอาณาจักรรวิกวิไดล้ม่สลายและรวมเขา้กับญปีุ่ น ศาลเจา้แหง่นีจงึไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นศนูยก์ลางดา้นศาสนาบนเกาะแหง่นี 

เทยีง
อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โอกนิาวา่เวลิด์

นําทา่นชม โอกนิาวา่เวลิด ์ตังอยู่ในเมอืงนันโจะ จังหวัดโอกนิาวา่ สถานททีอ่งเทยีวทรีวบรวมเรืองราวแหลง่ทอ่งเทยีวทมีคีวามงามของธรรมชาติ
วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรม์ากมายของโอกนิาวา่ ในตัวโอกนิาวา่เวลิดม์สีถานทน่ีาสนใจหลายแหง่ดว้ยกัน
แตส่ถานทแีนะนําใหไ้ปเยือนมากทสีดุ คอื ถ ้าํเกยีวคเุซ็นโด สามารถเทยีวชมไดต้ลอดทังปี
วา่กันวา่ถ ้าํแหง่นีเกดิขนึจากปะการังธรรมชาตมิามากกวา่ 300,000 ปีมาแลว้ ปัจจบัุนเปิดใหช้มแคช่ว่ง 850 เมตร
ภายในถ ้าํจัดทางเดนิใหเ้รียบรอ้ยชมความงดงาม และความน่าพศิวงของหนิงอกหนิยอ้ย ลําธาร น ้าํตก ทมีรีูปร่างตา่ง  ๆนานา และยังมี
หมูบ่า้นอาณาจกัรรวิกวิ หมู่บา้นโบราณสวยงามทถีูกจดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมของชาต ิสวนผลไมท้รอปิคอล ทมีตีน้ไมถ้งึ 450
ตน้จากพชืพันธุผ์ลไมม้ากมายถงึ 100 ชนดิ และทา้ยสดุนียังม ีงานแสดง การแสดงพนืเมอืง Super Aisa
ทใีหท้า่นไดส้มัผัสกับประสบการณ์วัฒนธรรมรวิกวิทมีเีสน่ห์

จากนัน ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) ปราสาทแหง่นีไม่ปรากฏวา่เรมิสรา้งในสมัยใด แตม่หีลักฐาน
วา่เป็นทปีระทับของพระราชาแหง่ราชอาณาจักรรวิกวิ ปราสาทแหง่นีมปีระวัตคิวามเป็นมาตังแตปี่ พ.ศ. 1996 และผา่นการบรูณะครังใหญ่มาแลว้ถงึ
5 รอบในอดตีเป็นจดุศนูยก์ลางของการปกครองเศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของเกาะรวิกวิ มสีถาปัตยกรรมทผีสมผสานระหวา่งจนี และญปีุ่ น
อสิระชอ้ปปิงทยี่าน ชนิโตชนิ ซงึเป็นย่านเมอืงใหญ่ มรีา้นคา้ตา่ง  ๆใหท้า่นไดช้อ้ปปิงมากมาย เชน่ รา้นนะฮา เมนเพลส
ซงึเป็นเหมอืนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต หา้งรา้นสรรพสนิคา้ รา้น 100 เยน รา้นคา้ตา่ง  ๆเป็นตน้ และทใีกล ้  ๆกัน มรีา้นหนังสอื ดวีดี ีสตึายะ รา้นUNIQLO
ซงึมเีสอืผา้ผูช้าย และผูห้ญงิทหีลายหลาย หลายสไตลใ์หเ้ลอืก รา้น MUJI เป็นตน้ 

นําทา่นชอ๊ปปิงสนิคา้เครืองใชไ้ฟฟ้าแบรนดญ์ปีุ่ นชอืดัง ณ ยามาดะ เดนก ิมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมายเชน่ เครืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน
กลอ้งถ่ายรูป และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นมากมาย

ค่าํ
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูชาบู ชาบู สไตลญ์ปีุ่ น ทงัใหท้า่นไดร้บัชมโชวก์ารแรเ่นอืปลาทนูา่สดๆ
และยงัใหท้า่นไดล้มิลองปลาทนูา่สดๆ อกีดว้ย

ทพีกั
Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

หมายเหต ุ: ชว่งวันหยุดของญปีุ่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไม่สามารถใชโ้รงแรมเดยีวกันทัง 2 คนืได ้อาจจะตอ้งพักคนืแรกนอกเมอืง
คนืทสีองพักในเมอืง หรือ พักโรงแรมรีสอรท์ทัง 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาตเปลยีนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง

วนัท ี3
หนา้ผามนัซาโมะ - การ นงัเรอืทอ้งกระจก - จรูาอมุอิควาเรยีม - อเมรกินัวลิเลจ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

จากนันนําทา่นสู ่คารยิูช ิใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ นงัเรอืทอ้งกระจก เพอืชมหมู่ปะการังน ้าํตนืและปลาทะเล
รวมไปถงึงทูะเลเอราบอุย่างใกลช้ดิ รวมไปถงึใหอ้าหารกับฝงูปลาทะเลนับพันตัวทอีาศํยอยู่ตามแนวปะการังทอีุดมสมบรูณ์

นําทา่นเดนิทางสู ่หนา้ผามนัซาโมะ ผาหนิสงูชนักวา่ 30 เมตร ลักษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้ออกสูท่ะเลจนี
พนืทสีเีขยีวของตน้หญา้ทขีนึปกคลมุจนถงึยอดหนา้ผาตัดกับน ้าํทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทัศนท์สีวยงามทสีดุแหง่หนงึของโอกนิาวา่
ในวันททีอ้งฟ้าแจม่ใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะทอียู่นอกชายฝังไดอ้ย่างชดัเจน
ความกวา้งใหญ่ของผาหนิแหง่นีวา่กันวา่สามารถรองรับนักทอ่งเทยีวไดถ้งึ 10,000 คนไดอ้ย่างสบาย



ชาวญปีุ่ นสว่นใหญ่จงึนยิมทจีะมาตังแคมป์หรือเลน่กฬีาในสถานทแีหง่นีดว้ย 

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูเทปนัยากสิไตลญ์ปีุ่ น

นําทา่นเดนิทางสู ่จรูาอมุอิควาเรยีม พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํททัีนสมัยและใหญ่ทสีดุในญปีุ่ นและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เรมิเปิดใหเ้ขา้ชมตังแตปี่
2002 ชอือควาเรียมไดม้าจากคําวา่ Chura หมายถงึ ความงาม และ Umi หมายถงึ ทะเล ซงึไดม้าจากการโหวตชอืจาก 13,000
เสยีงโหวตและมชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก เป็นสถานทแีสดงพันธุป์ลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพนืทกีวา่ 19,000 ตารางเมตร
มแีทงคน์ ้าํมากถงึ 77 แทงค ์ทนีีแบง่ออกเป็น 4 ชนั แตล่ะชนัจะแบง่แยกไปตามโซน คอื Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ
Deep Sea ชมการจําลองระบบนเิวศนท์เีสมอืนจรงิ ทําใหป้ะการังทมีชีวีติสามารถขยายพันธุไ์ดอ้ย่างตอ่เนือง
ชมปลาตัวตัวนอ้ยแหวกวา่ยตามแนวปะการังหลากสทีเีคลอืนไหวอย่างอสิระ ชมสตัวท์ะเลมากมาย เชน่ งทูะเล ปลงิทะเล หอยเม่น กุง้มังกรยักษ์
ปอูลาสกา้ และทสีดุของความอลังการเกนิบรรยาย ตูป้ลาอะครีลคิทใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ น ขนาดกวา้ง 22.5 เมตร สงู 8.2 เมตร และหนาถงึ 60 ซม.
ฉากหลังเป็นฉลามวาฬและปลากระเบนขนาดยักษ์ซงึเป็นไฮไลทข์องอควาเรียมแหง่นี ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับโลกแหง่ทอ้งทะเลตามอัธยาศัย 

จากนันชม การแสดงปลาโลมาแสนรู ้ทบีอ่แสดงโชวก์ลางแจง้ โอคจัิง เธยีรเ์ตอร ์ซงึมวีาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด
ทมีคีวามฉลาดแสนรูท้จีะทําใหท้า่นประทับใจในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาท)ี 

นําทา่นมุ่งหนา้สู ่อเมรกินั วลิเลจ American Village ตังอยู่ในเมอืงทมีชีอืวา่ ชาตงั อยู่ตอนกลางของโอกนิาวา
สรา้งเลยีนแบบแหลง่ชอ้ปปิงย่านซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา ทนีีเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทมีสีนิคา้สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้า่นไดเ้ลอืกสรร
นอกจากนียังมสีถานทบัีนเทงิสรา้งความสนุกสนาน เชน่ โรงภาพยนตร,์ โบวล์งิ, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร,์ ชงิชา้สวรรค,์ ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร,์
รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, รา้นเสอืผา้ และรา้นตัวแทนจําหน่ายตัวเครืองบนิ โรงแรม และชายหาด เรียกไดว้า่มรีา้นคา้ตา่งๆ
รวมกันอยู่ทนีีเกอืบทังหมด

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู Japanese Set (พรอ้มชมโชวพ์นืเมอืงโอกนิาวา่ สดุพเิศษ)

ทพีกั
Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

หมายเหต ุ: ชว่งวันหยุดของญปีุ่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไม่สามารถใชโ้รงแรมเดยีวกันทัง 2 คนืได ้อาจจะตอ้งพักคนืแรกนอกเมอืง
คนืทสีองพักในเมอืง หรือ พักโรงแรมรีสอรท์ทัง 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาตเปลยีนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง

วนัท ี4
อสิระตามอธัยาศยั (โดยมไีกดค์อยแนะนําการเดนิทาง) - สวุรรณภมูิ

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั

อสิระใหท้า่น ชมเมอืงโอกนิาวา่ ตามอธัยาศยั (ไมม่รีถบสับรกิาร) จังหวัดโอกนิาวา่เป็นจังหวัดทมีคีวามแตกตา่งจากจังหวัดอนืๆ
ในประเทศญปีุ่ นเนืองจากตําแหน่งทตัีงซงึอยู่หา่งจากเกาะใหญ่ทัง 4 ซงึเป็นเกาะหลักของประเทศ
จงึทําใหโ้อกนิาวา่มคีวามเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทังดา้นประเพณีและวัฒนธรรม
ทา่นจะไดส้มัผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกนิาวา่ สมัผัสกับวัฒนธรรมประเพณีทน่ีาคน้หา
ทา่นสามารถเลอืกชมเลอืกซอืสนิคา้ตามสถานทชีอ้ปปิงตา่ง  ๆอาท ิDuty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, รา้น 100 เยน, Use
Shop หรือหา้งสรรพสนิคา้อนื  ๆอกีมากมายตามเสน้ทางของ Monorail 

และทา่นสามารถชอ้ปปิง ถนนโคคไุซ หรือเรียกอกีชอืหนงึวา่ "The Miracle of Mile" นันเป็นถนนสายสนั ความยาว1.6 กโิลเมตร ทไีดช้อืวา่
The Miracle of Mile นันก็ดว้ยความรวดเร็วในการบรูณะถนนในชว่งหลังสงคราม ตลอดสองฝังถนนนันเต็มไปดว้ยรา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้
รา้นขายของทรีะลกึ รา้นอาหาร รา้นเคลอืบ

เทยีง
อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพอืความสะดวกสบายในการชอ้ปปิงทตีา่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่

รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดยีวบนเกาะแหง่นี โดยจะวงิผา่นใจกลางเมอืงนะฮา เรมิตน้จากสนามบนิไปยังสถานทตีา่ง  ๆรวมทังหมด 15
สถานี แนะนําวา่หากเดนิทางในเมอืเมอืงนะฮา เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวกทสีดุ หากนังจากตน้สถานี ไปถงึสถานีสดุทา้ยใชเ้วลาเพยีง
27 นาท ีคา่รถไฟฟ้าโมโนเรลแบบใชไ้ดไ้มจํ่ากดัรอบ (ใชไ้ด ้24 ชวัโมง) ราคา 700 เยน



***กรณีหากไดพั้กนอกเมอืงนาฮา ทางบรษัิทจะจัดรถบรกิารรับ-สง่เขา้เมอืงตามจดุนัดพบทบีรษัิทกําหนด*** 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาฮา กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย

21.55 น.
ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ PEACH AIR เทยีวบนิท ีMM 989  ***สายการบนิ Peach Air ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทนีงั
ระบบจะเป็นระบบสุม่ทนีงั
หากตอ้งการเลอืกทนีงัจะตอ้งชําระเงนิตามอตัราทสีายการบนิกําหนดและไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงทงัไปและกลบั ***
น้าํหนกักระเป๋า 20 ก.ก./ ทา่น ไมเ่กนิ 1 ชนิ ถอืขนึเครอืง 10 ก.ก.ไมเ่กนิ 2 ชนิ ***

00.25 น.
เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ ***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท้
แลว้จงึวางมดัจําเพอืประโยชนข์องทา่นเอง***

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี1 สงิหาคม 2562 เวลา 18:58 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามเทยีวบนิทรีะบุในรายการท่องเทยีว

• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้าํมนั

• คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวหรอืระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทรีะบุในรายการท่องเทยีว

• คา่ใชจ้่ายมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทคีอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• •คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• •คา่ระวางกระเป๋าน ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการท่องเทยีว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท  ์มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษของโรงแรม เป็นตน้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิและภาษีหกั ณ ทจี่ายของแตล่ะประเทศ

• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ทมีหีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจในการบรกิาร

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• ชําระคา่ทัวรย์อดเตม็จํานวน หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน

• ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยดึมดัจําเตม็จํานวน

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ังหมด

• กรณกีรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เช่น Charter Flight และโรงแรมทพีกัตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณใีดกต็าม

• เมอืออกตวัแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ตวัได ้เนอืงจากเป็นนโยบายของสายการบนิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขนึไป

• ในกรณทีสีายการบนิประการปรบัขนึภาษีน ้าํมนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ

• ตวัเครอืงบนิทอีอกเป็นกรุป๊ไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทยีวตามความเหมาะสม ในกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
หรอืเหตกุารณท์อียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสิยั เช่น ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน



รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย
(เอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญปีุ่ น)

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น(กรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)

การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสญูหายอนัเนอืงมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม
และอบุัตเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง

• กรณทีสีถานทที่องเทยีวใดๆ ทไีมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นอืงจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์อียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• กรณทีที่านสละสทิธใินการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทใีดๆ กต็ามทรีะบุในรายการท่องเทยีว หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทรีะบุไว ้เนอืงจากการครอครองสงิผดิกฎหมาย
สงิของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดกต็าม

• กรณทีที่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนึตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืยนืยันการมคีณุสมบัตรการเขา้ประเทศญปีุ่ นดงัตอ่ไปนี
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได(้เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพาํนักอยูใ่นประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้ัก โรงแรม เป็นตน้)

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น

เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญปีุ่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้
ทงันขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงทปีระเทศญปีุ่ นดว้ย

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่่าํวา่ 6 เดอืน

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนัเท่านัน

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• ตอ้งเป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง ทงัในประเทศไทยและประเทศญปีุ่ น
อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีหรอืการถกูปฏเิสธในกรณใีดๆ ก็ตามทางบรษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบและขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ เนอืงจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ

หมายเหตุ

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท  ้แลว้จงึวางมดัจาํ เพอืประโยชนข์องทา่นเอง*** 

1.โรงแรมทญีปีุ่ นหอ้งคอ่นขา้งเลก็ และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสาํหรบันอน 3 ท่าน ท่านอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งทนีอน 2 ท่าน และหอ้งทนีอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2
หอ้ง) และในกรณทีพีกั 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบลิสาํหรบันอน 2 ท่าน 
2.รายการท่องเทยีวอาจมกีารสลบัหรอืเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณทีมีเีหตกุารณส์ดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิ
หรอืเหตกุารณท์ไีมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษัิทฯ เนอืงจากบรษัิทรถทัวรข์องญปีุ่ นสามารถใชร้ถได ้12 ชัวโมง / วัน หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสิยั
ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการสลบัหรอืเปลยีนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังน ีบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยั
ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสาํคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการ



เลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลง
ราคา ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยนหรอื 1,500 บาท ตลอดทรปิ 
กรณุาชําระมดัจาํทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากททีําการจอง หากไมช่ําระภายในวนัทกีาํหนด
ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทนีงัตามเงอืนไข
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