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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่โอกินำว่ำ เกำะทำงตอนใต้สุดของญ่ีปุ่ น  
ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั โดยสำยกำรบินพีช แอร ์

 

 
 

โอกินำว่ำ • สมัผสัอารยธรรมรวิกวิและชมความงามของถ ้าหนิยอ้ยทีม่อีายกุว่าสามแสนปีที่
โอกินำว่ำ เวิลด ์

   • เซฟำอทุำคิ สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีช่าวโอกนิาว่าเชื่อว่าเป็นพาวเวอรส์ปอตและ 
ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

   • เยีย่มชมจดุชมววิทะเลยอดนิยมของนกัท่องเทีย่วทีส่ะพำนนิไร-คำไน  
• หน้ำผำมนัซำโมะ หน้าผาทีถู่กคลื่นลมและคลื่นทะเลกดัเซาะจนมลีกัษณะ
คลา้ยรปูงวงชา้งและยงัเป็นจดุชมววิพระอาทติยต์กทีส่วยงาม 

   • ชมฉลามวาฬยกัษ์และสตัวน์ ้าใตท้อ้งทะเลโอกนิาว่าที่อควำมเรียมชูรำอมิุ 
   • เดนิเล่นในป่ายคุดกึด าบรรพท์ีม่เีหล่าไดโนเสารห์ลากสายพนัธุร์อตอ้นรบัที่ 

ไดโน พำรค์  
   • อิออน ไรคอม ชอ้ปป้ิงสนิคา้อุปโภคบรโิภคของญีปุ่่ นมากมาย 
   • สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีคุ่ม้ครองชาวโอกนิาว่าที ่ศำลเจ้ำนำมิโนะอเุอะ 
   • ปรำสำทชูริ ศูนยร์วมอาณาจกัรรวิกวิอนัยิง่ใหญ่ในอดตี 
   • ช้อปป้ิงถนนโคคไุซ ใหท้่านชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึและลิม้ลองอาหารพืน้เมอืง 

โอกนิาว่าแสนอรอ่ย 
   • ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่อำชิบินะ เอำทเ์ลท็ 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี  
6-11 / 20-25 พฤษภำคม, 3-8 / 17-22 มิถนุำยน, 1-6 กรกฎำคม 2561 

วนัแรก               สนำมบินสวุรรณภมิู  

 

22.30น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู6 เคาน์เตอร ์M สายการบินพีช แอร ์ 
เพ่ือท าการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  

 

วนัท่ีสอง              สนำมบินนำฮะ >> โอกินำว่ำ เวิลด ์>> เซฟำอทุำคิ >> สะพำนนิไร-คำไน 
                             >> หน้ำผำมนัซำโมะ  

 

01.45น.   ออกเดินทางสู่สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสายการบินพีช แอร ์เท่ียวบินท่ี MM990 

08.00น.   เดินทำงถึงสนำมบินนำฮะ เกำะโอกินำว่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอน
กำรตรวจคนเข้ำเมืองและขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านออกเดนิทางสู่โอกินำว่ำ เวิลด์ เพื่อให้ท่านได้สมัผสักบัวฒันธรรมดัง้เดมิและ
เรยีนรูป้ระวตัศิาสตรข์องชาวโอกนิาว่า ภายในโอกนิาว่าเวลิด ์ท่านจะไดพ้บกบั 
ถ ำ้โบรำณเกียวคุเซ็นโด เป็นถ ้าหนิยอ้ยขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมี
อายุมากกว่าสามแสนปี มคีวามยาวถงึหา้กโิลเมตร แต่เปิดใหน้ักท่องเทีย่วเดนิชมเพยีง 
890 เมตรเท่านัน้ ภายในถ ้ามแีท่งหนิยอ้ยมากกว่าหนึ่งลา้นแท่งและยงัมธีารน ้าไหลผ่าน 
โดยภายในถ ้ามกีารประดบัไฟเพิม่ความสวยงามและมคีาเฟ่เลก็ๆ ส าหรบันกัท่องเทีย่วที่
ต้องการดื่มด ่ากบับรรยากาศภายในถ ้า นอกจากเดนิส ารวจถ ้าแลว้ ท่านยงัสามารถเดนิ
เล่นชมหมู่บ้านรวิกิวดัง้เดมิที่มกีารแสดงสิง่ของต่างๆ อาทเิช่น เครื่องเขนิรวิกิว, ยาจิ
มุนหรือเครื่องปั้นดินเผาของชาวโอกินาว่า, เครื่องดนตรซีันชิน หรอืเลือกที่จะท า
กจิกรรมต่างๆ ภายในโซนหมู่บา้นรวิกวิได้ ไม่ว่าจะเป็นการท าเครื่องแก้วรวิกวิ, การท า
ผา้มดัยอ้มหรอืทดลองใส่ชุดพืน้เมอืง (ไมร่วมค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ)  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เซฟำอทุำคิ สถานทีส่ าคญัส าหรบัชาวโอกนิาว่าและยงัถูกขึน้ทะเบยีน

เป็นพืน้ทีม่รดกโลกอกีดว้ย เซฟาอุทาคนิัน้ ชาวโอกนิาว่าเชื่อว่าเป็นสถานทีส่กัการะเทพ
เจา้และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เป็นสถานที่รบัพลงัของชาวโอกนิาว่ามาตัง้แต่โบราณ โดยสถานที่
รบัพลงันัน้จะอยู่ตรงช่องสามเหลี่ยมของหน้าผาที่ตัง้ชนกนัที่เรยีกกนัว่าซนักูอิและหาก
ลอดช่องเขาสามเหลีย่มออกไปแลว้นัน้ ท่านจะได้พบกบัววิผนืน ้าทะเลและเกาะคุดากะ 
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ที่ชาวโอกนิาว่าเชื่อว่าเป็นเกาะศกัดิส์ทิธิท์ ี่เทพเจา้อามามกิโิยะ เทพผู้สรา้งเกาะรวิกิว
เสด็จลงมา จากนัน้น าท่านสู่สะพำนนิไร-คำไน เป็นหนึ่งในจุดชมววิที่สวยที่สุดของ
เกาะโอกนิาว่า โดยจุดชมววิบนสะพานน้ีตัง้อยู่รมิทะเล มคีวามยาว 600 เมตรและสูงถงึ 
80 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท าใหใ้นวนัทีอ่ากาศดีท่านสามารถมองเหน็เกาะคุดากะอกี
ดว้ย สะพานแห่งนี้ไดร้บัความนิยมในการถ่ายท าภาพยนต์,โฆษณา รวมไปถงึโปสเตอร์
โปรโมทการท่องเทีย่วโอกนิาว่า จากนัน้น าท่านสู่หน้ำผำมนัซำโมะ หรอืที่เรารูจ้กักนัดี
ในชื่อของหน้าผางวงชา้ง เนื่องจากลกัษณะของหน้าผาทีถู่กลมและคลื่นทะเลกดัเซาะจน
มลีกัษณะเหมอืนงวงชา้ง โดยชื่อมนัซาโมะนัน้ไดม้าจากการทีก่ษตัรยิข์องอาณาจกัรวิกวิ
ทรงตัง้ไว้ มคีวามหมายว่า ทุ่งหญ้ากวา้งใหญ่ที่คนหนึ่งหมื่นคนสามารถนัง่พกัได ้อสิระ
ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและดื่มด ่ากบัทวิทศัน์ทีส่วยงาม ภาพของพระอาทติยต์กดนิทีท่อแสงสี
สม้ไลบ้นผนืน ้าทะเลทีก่วา้งใหญ่มองไปจนสุดสายตาตดักบัเสน้ขอบฟ้า เป็นความงดงาม
ทีธ่รรมชาตริงัสรรขึน้มาใหท้่านไดช้ม 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั RIZZAN SEA PARK HOTEL หรือระดบั
เทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำม              พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำชรูำอมิู >> ไดโนพำรค์ >> ช้อปป้ิง อิออน ไรคอม 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
ออกเดนิทางสู่พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้าชูราอูมิ พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีม่ขีนาดแทงคน์ ้าใหญ่ตดิ
อันดับโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าที่ดีที่สุดในญี่ปุ่ น  ภายในพิพิธภัณฑ์ถูกแบ่ง
ออกเป็นหลายส่วน โดยจะมบีรเิวณใหท้่านไดล้องสมัผสักบัสตัวท์ะเล แทงคน์ ้าสตัวท์ะเล
ในน่านน ้าโอกนิาว่า บ่อเต่าและลานแสดงโชว์โลมา โดยไฮไลท์ของพพิธิภณัฑ์สตัว์น ้า
แห่งนี้คอืแทงค์น ้าขนาดใหญ่ที่บรรจุฉลามวาฬ 3 ตวั และสตัว์น ้านานาพนัธุ์ ใหท้่านได้
เพลดิเพลนิกบัเหล่าสตัวน์ ้าและการแสดงภายในพพิธิภณัฑ ์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางย้อนเวลาสู่ยุคดึกด าบรรพ์ที่ไดโนพาร์ค ภายในสวนไดโนพาร์คได้

จ าลองป่าในเขตรอ้นชืน้ มพีนัธุไ์มเ้ขตรอ้นและมเีหล่าไดโนเสารม์ากกว่า 50 ชนิด ซ่อน
ตวัอยู่ในมุมต่างๆ เสมอืนท่านก าลงัเดนิทางอยู่ในป่ายุคดกึด าบรรพ์จรงิๆ สวนไดโน
พาร์คนี้ เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อปีค.ศ.2016 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศและถ่ายรปูตามอธัยาศยั และแวะซือ้ของฝากชื่อดงัของโอกนิาว่าทีร่า้นโอคา
ชโิกเทน  จากนัน้น าท่านสู่อิออน ไรคอม ออิอน มอลลข์นาดใหญ่ทีท่่านสามารถเดนิช้
อปป้ิงซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งจใุจ ทัง้สนิคา้อุปโภคและบรโิภค ของทีร่ะลกึของโอกนิาว่า ฯลฯ  
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ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ อิออน มอลล ์
ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั SMILE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีส่ี                 อิสระท่องเท่ียวด้วยตวัท่ำนเอง 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วในเมอืงโอกนิาว่าดว้ยตวัท่านเอง ภายในตวัเมอืงท่าน
สามารถเดนิทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายด้วยรถราง หรอืจะเลอืกเดนิทางไปยงั
เกาะต่างๆ รอบเกาะโอกนิาว่าเพื่อท ากจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนัง่เรอืทอ้งกระจกชมววิ
ใต้ทะเล เล่นกิจกรรมทางน ้า เดนิป่า หรอืนัง่ควายเทยีมเกวยีนลดัเลาะไปตามชายหาด
เพื่อชมทศันียภาพรมิทะเล และท่านยงัสามารเลอืกลิม้ลองอาหารพืน้ถิน่ขึน้ชื่อโอกนิาว่า 
อาทเิช่น ราฟุเต เนื้อหมูสามชัน้หมกัเหล้าอาวาโมรซิึ่งเป็นเหล้าพื้นเมอืงของโอกนิาว่า 
แลว้น าไปตุ๋น รสชาตเิขม้ขน้ เนื้อหมูนิ่มจนสามารถใช้ตะเกยีบหัน่ได,้ โกยะชมัปุรุ หรอื
มะระผดั ซึง่เป็นอาหารพืน้เมอืง โดยน ามะระมาผดักบัไข่และเนื้อสตัว,์ สาหรา่ยพวงองุ่น 
ทานสดๆ โดยจิม้กบัซอสโชยเุหมอืนทานซาชมิ ิท าใหไ้ดร้สสมัผสัพเิศษ ฯลฯ 

เท่ียง-ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรด้วยตวัท่ำนเอง 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั SMILE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ               ศำลเจ้ำนำมิโนะอเุอะ >> ปรำสำทชริู >> ช้อปป้ิงถนนโคขไุซ >>  
                            ช้อปป้ิงอำชิบิน่ำ เอำทเ์ลต็ 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านออกเดนิทางสู่ศำลเจ้ำนำมิโนะอเุอะ เพื่อสกัการะศาลเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวโอกิ
นาว่า ซึ่งตัง้อยู่ตรงหน้าผารมิทะเล ชาวโอกนิาว่าเชื่อว่าเป็นศาลเจา้ที่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่สุดใน
เกาะโอกนิาว่า โดยส่วนใหญ่จะมาขอพรในเรื่องของการประมง การเพาะปลูก ช่วยให้
เดนิเรอือย่างปลอดภยัและช่วยขบัไล่สิง่ชัว่รา้ยออกไป ศาลเจา้แห่งนี้เคยถูกท าลายลง
ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง และถูกบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้โดยทางหน่วยงานราชการ
ญี่ปุ่ น โดยยงัคงเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมให้เป็นแบบรวิกวิดัง้เดมิคอืกระเบื้องมุง
หลงัคาสแีดงหรอืส้ม มลีวดลายประดับอยู่ที่มุมกระเบื้องและก าแพงสขีาว จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่ปรำสำทชูริ เคยเป็นที่ประทับของกษัตรยิ์รวิกิวในอดีตและยังเป็น
ศูนยก์ลางทางการเมอืง การทูตและวฒันธรรมของอาณาจกัรรวิกวิ ตวัอาคารหลกัของ
ปราสาทชูริเป็นสิ่งก่อสร้างที่ท าจากไม้และทาสีแดงทับ โดยเป็นการผสมผสาน
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สถาปัตยกรรมทัง้แบบญี่ปุ่ นและจนีเขา้ดว้ยกนั ภายในอาคารมจีดัแสดงหอ้งต่างๆ ทีเ่คย
ใช้ในอดีต ในปัจจุบนัปราสาทชูรนิัน้ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะปราสาท
แห่งอาณาจกัรรวิกวิและกลุ่มมรดกทางวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน
เดนิทางสู่ถนนช้อปป้ิงโคขไุซ 

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรตำมอธัยำศยั 
บ่าย  อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเลอืกซือ้ของฝากและของทีร่ะลกึของเมอืงโอกนิาว่าตามอธัยาศยั

กนัที่ถนนช้อปป้ิงโคขุไซ ถนนสายหลกัที่มคีวามยาวกว่า 1.6 กิโลเมตร เต็มไปด้วย
รา้นอาหารโอกนิาว่าและรา้นขายของฝาก เมื่อเดนิเขา้ไปในตรอกหรอืซอยเลก็ๆ ท่านจะ
พบกบัคาเฟ่ รา้นขายของช า ตลาดสด หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ปลอดภาษ ีโดยของที่
ระลกึส่วนใหญ่จะเป็นขวดทรายรูปดาว ทรายพเิศษที่หาได้จากเกาะโอกนิาว่าเท่านัน้, 
เหล้าอาวาโมริ เหล้าพื้น เมืองของโอกินาว่าที่ ใช้ข้าวไทยในการหมัก , เสื้อผ้า 
เครือ่งประดบัสไตลโ์อกนิาว่า, ขนมเบนิอโิมหรอืทารต์มนัมว่ง ฯ จากนัน้น าท่านสู่ 
อำชิบิน่ำ เอำท์เลท็ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋า มหีลากหลายแบรนด์
จดัราคาพเิศษมารอต้อนรบัท่าน แบรนด์สนิค้ามากมายหลากหลาย อาทเิช่น GUCCI, 
MARC JACOBS, BANANA REPUBLIC FACTORY STORE, MICHAEL KORS, 
THE NORTH FACE, LEVI’S, ARMANY, BALLY, ADIDAS และอื่นๆ อกีมากมาย 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรตำมอธัยำศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่สนามบนินาฮะ เพื่อท าการเชค็อนิ 

21.45น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย ด้วยสำยกำรบินพีช แอร ์
เท่ียวบินท่ี MM989 
 

วนัท่ีหก               สนำมบินสวุรรณภมิู 

 

00.35น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  
6-11 / 20-25 พฤษภำคม, 3-8 / 17-22 มิถนุำยน, 1-6 กรกฎำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 25,900.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่านละ 8,900.-  บาท 
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4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมีการ
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 

 

 
 
 
 

 


