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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่โอกินำว่ำ เกำะทำงตอน

ใต้สุดของญี่ปุ่น  

ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทัย โดยสำยกำรบินพีช แอร์ 
 

 
 

โอกนิำว่ำ • สัมผัสอำรยธรรมริวกิวและชมควำมงำมของถ  ำหิน

ย้อยท่ีมีอำยุกว่ำสำมแสนปีท่ีโอกนิำวำ่ เวลิด ์

   • เซฟำอทุำค ิสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีชำวโอกินำว่ำเช่ือว่ำ

เป็นพำวเวอร์สปอตและ 

ถูกขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

   • เยี่ยมชมจุดชมวิวทะเลยอดนิยมของนักท่องเท่ียวท่ี

สะพำนนไิร-คำไน  

• หนำ้ผำมนัซำโมะ หน้ำผำท่ีถูกคลื่นลมและคลื่นทะเล

กัดเซำะจนมีลักษณะคล้ำยรูปงวงช้ำงและยังเป็นจุดชม

วิวพระอำทิตย์ตกท่ีสวยงำม 

   • ชมฉลำมวำฬยักษ์และสัตว์น  ำใต้ท้องทะเลโอกินำว่ำ

ท่ีอควำมเรยีมชรูำอมุิ 
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   • เดินเล่นในป่ำยุคดึกด ำบรรพ์ท่ีมีเหล่ำไดโนเสำร์หลำก

สำยพันธุ์รอต้อนรับท่ี 

ไดโน พำรค์  

   • อิออน ไรคอม ช้อปปิ้งสินค้ำอุปโภคบริโภคของญี่ปุ่น

มำกมำย 

   • สักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีคุ้มครองชำวโอกินำว่ำท่ี ศำล

เจำ้นำมโินะอเุอะ 

   • ปรำสำทชรู ิศูนย์รวมอำณำจักรริวกิวอันยิ่งใหญ่ใน

อดีต 

   • ช้อปปิง้ถนนโคคไุซ ให้ท่ำนช้อปปิ้งของที่ระลึกและ

ลิ มลองอำหำรพื นเมือง 

โอกินำว่ำแสนอร่อย 

   • ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมรำคำสบำยกระเป๋ำท่ี อำชบิิ

นะ เอำท์เลท็ 

ก ำหนดกำรเดนิทำงวนัที ่ 

6-11 / 20-25 พฤษภำคม, 3-8 / 17-22 มถินุำยน, 1-6 

กรกฎำคม 2561 

วนัแรก               สนำมบนิสวุรรณภูม ิ 

 

22.30น.   พร้อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ  ชั น  4  ประตู  6 

เคำน์เตอร์ M สำยกำรบินพีช แอร์  

เพื่อท ำกำรเช็คอินและเตรียมตัวเดินทำง  

 

วนัที่สอง              สนำมบนินำฮะ >> โอกนิำวำ่ เวลิด ์>> เซฟำอุ

ทำค ิ>> สะพำนนไิร-คำไน 

                             >> หนำ้ผำมนัซำโมะ  
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01.45น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำฮะ เกำะโอกินำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น 

โดยสำยกำรบินพีช  แอร์ เที่ยวบินที่ MM990  ***รำคำทัวร์

ยังไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริกำรจ ำหน่ำย

อำหำรและเครื่องดื่ม)*** 

08.00น.   เดินทำงถึงสนำมบินนำฮะ เกำะโอกินำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น 

หลังจำกผ่ำนขั นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและขั นตอน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่โอกินำว่ำ เวิลด์ เพ่ือให้ท่ำนได้สัมผัส

กับวัฒนธรรมดั งเดิมและเรียนรู้ประวัติศำสตร์ของชำวโอกินำ

ว่ำ ภำยในโอกินำว่ำเวิลด์ ท่ำนจะได้พบกับ 

ถ  ำโบรำณเกียวคุเซ็นโด เป็นถ  ำหินย้อยขนำดใหญ่ท่ีเกิดขึ น

เองตำมธรรมชำติและมีอำยุมำกกว่ำสำมแสนปี มีควำมยำว

ถึงห้ำกิโลเมตร แต่เปิดให้นักท่องเท่ียวเดินชมเพียง 890 

เมตรเท่ำนั น ภำยในถ  ำมีแท่งหินย้อยมำกกว่ำหนึ่งล้ำนแท่ง

และยังมีธำรน  ำไหลผ่ำน โดยภำยในถ  ำมีกำรประดับไฟเพ่ิม

ควำมสวยงำมและมีคำเฟ่เล็กๆ ส ำหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องกำร

ดื่มด่ ำกับบรรยำกำศภำยในถ  ำ นอกจำกเดินส ำรวจถ  ำแล้ว 

ท่ำนยังสำมำรถเดินเล่นชมหมู่บ้ำนริวกิวดั งเดิมท่ีมีกำรแสดง

สิ่ งของต่ำงๆ อำทิ เช่น  เครื่องเขินริวกิว, ยำจิมุนหรือ

เครื่องปั้นดินเผำของชำวโอกินำว่ำ, เครื่องดนตรีซันชิน หรือ

เลือกท่ีจะท ำกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในโซนหมู่บ้ำนริวกิวได้ ไม่

ว่ำจะเป็นกำรท ำเครื่องแก้วริวกิว, กำรท ำผ้ำมัดย้อมหรือ

ทดลองใส่ชุดพื นเมือง (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วม

กิจกรรมต่ำงๆ)  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เซฟำอุทำคิ สถำนท่ีส ำคัญส ำหรับชำวโอกิ

นำว่ำและยังถูกขึ นทะเบียนเป็นพื นท่ีมรดกโลกอีกด้วย เซฟำ

อุทำคินั น ชำวโอกินำว่ำเชื่อว่ำเป็นสถำนท่ีสักกำระเทพเจ้ำ

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถำนท่ีรับพลังของชำวโอกินำว่ำมำ

ตั งแ ต่โบรำณ  โดยสถำน ท่ีรับพลั งนั นจะอยู่ ตรงช่ อง

สำมเหลี่ยมของหน้ำผำท่ีตั งชนกันท่ีเรียกกันว่ำซันกูอิและ
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หำกลอดช่องเขำสำมเหลี่ยมออกไปแล้วนั น ท่ำนจะได้พบกับ

วิวผืนน  ำทะเลและเกำะคุดำกะ ท่ีชำวโอกินำว่ำเชื่อว่ำเป็น

เกำะศักดิ์สิทธิ์ท่ีเทพเจ้ำอำมำมิกิโยะ เทพผู้สร้ำงเกำะริวกิว

เสด็จลงมำ จำกนั นน ำท่ำนสู่สะพำนนิไร-คำไน เป็นหนึ่งใน

จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเกำะโอกินำว่ำ โดยจุดชมวิวบน

สะพำนนี ตั งอยู่ริมทะเล มีควำมยำว 600 เมตรและสูงถึง 80 

เมตรเหนือระดับน  ำทะเล ท ำให้ในวันท่ีอำกำศดีท่ำนสำมำรถ

มองเห็นเกำะคุดำกะอีกด้วย สะพำนแห่งนี ได้รับควำมนิยมใน

กำรถ่ำยท ำภำพยนต์,โฆษณำ รวมไปถึงโปสเตอร์โปรโมท

กำรท่องเท่ียวโอกินำว่ำ จำกนั นน ำท่ำนสู่หน้ำผำมันซำโมะ 

หรือท่ีเรำรู้จักกันดีในชื่อของหน้ำผำงวงช้ำง เนื่องจำก

ลักษณะของหน้ำผำท่ีถูกลมและคลื่นทะเลกัดเซำะจนมี

ลักษณะเหมือนงวงช้ำง โดยชื่อมันซำโมะนั นได้มำจำกกำรท่ี

กษัตริย์ของอำณำจักริวกิวทรงตั งไว้ มีควำมหมำยว่ำ ทุ่ง

หญ้ำกว้ำงใหญ่ท่ีคนหนึ่งหมื่นคนสำมำรถนั่งพักได้ อิสระให้

ท่ำนได้เดินเล่นและดื่มด่ ำกับทิวทัศน์ท่ีสวยงำม ภำพของพระ

อำทิตย์ตกดินที่ทอแสงสีส้มไล้บนผืนน  ำทะเลที่กว้ำงใหญ่มอง

ไปจนสุดสำยตำตัดกับเส้นขอบฟ้ำ เป็นควำมงดงำมท่ี

ธรรมชำติรังสรรขึ นมำให้ท่ำนได้ชม 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเขำ้สูท่ี่พัก RIZZAN SEA PARK 

HOTEL หรือระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัที่สำม              พพิธิภัณฑส์ตัวน์  ำชรูำอมู ิ>> ไดโนพำรค์ >> ช้

อปปิง้ ออิอน ไรคอม 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

ออกเดินทำงสู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น  ำชูรำอูมิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น  ำท่ี

มีขนำดแทงค์น  ำใหญ่ติดอันดับโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์

น  ำท่ีดีท่ีสุดในญี่ปุ่น ภำยในพิพิธภัณฑ์ถูกแบ่งออกเป็นหลำย
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ส่วน โดยจะมีบริเวณให้ท่ำนได้ลองสัมผัสกับสัตว์ทะเล แทงค์

น  ำสัตว์ทะเลในน่ำนน  ำโอกินำว่ำ บ่อเต่ำและลำนแสดงโชว์

โลมำ โดยไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น  ำแห่งนี คือแทงค์น  ำ

ขนำดใหญ่ท่ีบรรจุฉลำมวำฬ 3 ตัว และสัตว์น  ำนำนำพันธุ์ 

ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับเหล่ำสัตว์น  ำและกำรแสดงภำยใน

พิพิธภัณฑ์  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงย้อนเวลำสู่ยุคดึกด ำบรรพ์ท่ีไดโนพำร์ค 

ภำยในสวนไดโนพำร์คได้จ ำลองป่ำในเขตร้อนชื น มีพันธุ์ไม้

เขตร้อนและมีเหล่ำไดโนเสำร์มำกกว่ำ 50 ชนิด ซ่อนตัวอยู่

ในมุมต่ำงๆ เสมือนท่ำนก ำลังเดินทำงอยู่ในป่ำยุคดึกด ำบรรพ์

จริงๆ สวนไดโนพำร์คนี เพ่ิงเปิดให้บริกำรเมื่อปีค.ศ.2016 

อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นเพลิดเพลินกับบรรยำกำศและถ่ำยรูป

ตำมอัธยำศัย และแวะซื อของฝำกชื่อดังของโอกินำว่ำท่ีร้ำน

โอคำชิโกเทน  จำกนั นน ำท่ำนสู่อิออน ไรคอม อิออน มอลล์

ขนำดใหญ่ท่ีท่ำนสำมำรถเดินช้อปปิ้งซื อสินค้ำได้อย่ำงจุใจ 

ทั งสินค้ำอุปโภคและบริโภค ของที่ระลึกของโอกินำว่ำ ฯลฯ  

ค่ ำ  อิสระรบัประทำนอำหำรค่ ำ ณ ออิอน มอลล์ 

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเขำ้สูท่ี่พัก SMILE HOTEL หรอื

ระดบัเทียบเทำ่ 

 

วนัที่สี ่                อสิระทอ่งเทีย่วดว้ยตวัท่ำนเอง 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

อิสระให้ท่ำนได้เดินทำงท่องเท่ียวในเมืองโอกินำว่ำด้วยตัว

ท่ำนเอง ภำยในตัวเมืองท่ำนสำมำรถเดินทำงท่องเท่ียวได้

อย่ำงสะดวกสบำยด้วยรถรำง หรือจะเลือกเดินทำงไปยังเกำะ

ต่ำงๆ รอบเกำะโอกินำว่ำเพ่ือท ำกิจกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น

นั่งเรือท้องกระจกชมวิวใต้ทะเล เล่นกิจกรรมทำงน  ำ เดินป่ำ 

หรือนั่งควำยเทียมเกวียนลัดเลำะไปตำมชำยหำดเพ่ือชม
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ทัศนียภำพริมทะเล และท่ำนยังสำมำรเลือกลิ มลองอำหำรพื น

ถิ่นขึ นชื่อโอกินำว่ำ อำทิเช่น รำฟุเต เนื อหมูสำมชั นหมัก

เหล้ำอำวำโมริซึ่งเป็นเหล้ำพื นเมืองของโอกินำว่ำ แล้วน ำไป

ตุ๋น รสชำติเข้มข้น เนื อหมูนิ่มจนสำมำรถใช้ตะเกียบหั่นได้, 

โกยะชัมปุรุ หรือมะระผัด ซึ่งเป็นอำหำรพื นเมือง โดยน ำ

มะระมำผัดกับไข่และเนื อสัตว์, สำหร่ำยพวงองุ่น ทำนสดๆ 

โดยจิ มกับซอสโชยุเหมือนทำนซำชิมิ ท ำให้ได้รสสัมผัส

พิเศษ ฯลฯ 

เที่ยง-ค่ ำ อิสระรับประทำนอำหำรด้วยตัวท่ำนเอง 

น ำทำ่นเขำ้สู่ที่พัก SMILE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัที่หำ้               ศำลเจ้ำนำมโินะอเุอะ >> ปรำสำทชรู ิ>> ชอ้ปปิง้

ถนนโคขุไซ >>  

                            ชอ้ปปิง้อำชบินิำ่ เอำท์เลต็ 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ศำลเจ้ำนำมิโนะอุเอะ เพ่ือสักกำระศำล

เจ้ำศักดิ์สิทธิ์ของชำวโอกินำว่ำ ซึ่งตั งอยู่ตรงหน้ำผำริมทะเล 

ชำวโอกินำว่ำเชื่อว่ำเป็นศำลเจ้ำท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดในเกำะโอกิ

นำว่ำ โดยส่วนใหญ่จะมำขอพรในเรื่องของกำรประมง กำร

เพำะปลูก ช่วยให้เดินเรืออย่ำงปลอดภัยและช่วยขับไล่สิ่งชั่ว

ร้ ำยออกไป  ศำล เจ้ ำแห่ งนี เคยถู กท ำลำยลงในช่ วง

สงครำมโลกครั งท่ีสอง และถูกบูรณะขึ นมำใหม่อีกครั งโดย

ทำงหน่วยงำนรำชกำรญี่ ปุ่น โดยยังคงเอกลักษณ์ทำง

สถำปัตยกรรมให้เป็นแบบริวกิวดั งเดิมคือกระเบื องมุงหลังคำ

สีแดงหรือส้ม มีลวดลำยประดับอยู่ท่ีมุมกระเบื องและก ำแพงสี

ขำว จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่ปรำสำทชูริ เคยเป็นท่ีประทับ

ของกษัตริย์ริวกิวในอดีตและยังเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเมือง 

กำรทูตและวัฒนธรรมของอำณำจักรริวกิว ตัวอำคำรหลัก
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ของปรำสำทชูริเป็นสิ่งก่อสร้ำงท่ีท ำจำกไม้และทำสีแดงทับ 

โดยเป็นกำรผสมผสำนสถำปัตยกรรมทั งแบบญี่ปุ่นและจีน

เข้ำด้วยกัน ภำยในอำคำรมีจัดแสดงห้องต่ำงๆ ท่ีเคยใช้ใน

อดีต ในปัจจุบันปรำสำทชูรินั นได้ถูกขึ นทะเบียนเป็นมรดก

โลกในฐำนะปรำสำทแห่งอำณำจักรริวกิวและกลุ่มมรดกทำง

วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่

ถนนช้อปปิ้งโคขุไซ 

เที่ยง  อิสระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย 

บ่ำย  อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นเลือกซื อของฝำกและของที่ระลึกของ

เมืองโอกินำว่ำตำมอัธยำศัยกันท่ีถนนช้อปปิ้งโคขุไซ ถนน

สำยหลัก ท่ีมีควำมยำวกว่ำ 1.6 กิ โลเมตร เต็มไปด้วย

ร้ำนอำหำรโอกินำว่ำและร้ำนขำยของฝำก เมื่อเดินเข้ำไปใน

ตรอกหรือซอยเล็กๆ ท่ำนจะพบกับคำเฟ่ ร้ำนขำยของช ำ 

ตลำดสด ห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำปลอดภำษี โดยของท่ี

ระลึกส่วนใหญ่จะเป็นขวดทรำยรูปดำว ทรำยพิเศษท่ีหำได้

จำกเกำะโอกินำว่ำเท่ำนั น, เหล้ำอำวำโมริ เหล้ำพื นเมืองของ

โอกินำว่ำท่ีใช้ข้ำวไทยในกำรหมัก, เสื อผ้ำ เครื่องประดับ

สไตล์โอกินำว่ำ, ขนมเบนิอิโมหรือทำร์ตมันม่วง ฯ จำกนั นน ำ

ท่ำนสู ่

อำชิบิน่ำ เอำท์เล็ท ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมรำคำสบำย

กระเป๋ำ มีหลำกหลำยแบรนด์จัดรำคำพิเศษมำรอต้อนรับท่ำน 

แบรนด์สินค้ ำมำกมำยหลำกหลำย อำทิ เช่น  GUCCI, 

MARC JACOBS, BANANA REPUBLIC FACTORY 

STORE, MICHAEL KORS, THE NORTH FACE, 

LEVI’S, ARMANY, BALLY, ADIDAS แ ล ะ อื่ น ๆ  อี ก

มำกมำย 

ค่ ำ อิสระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย 

ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่สนำมบินนำฮะ เพ่ือ

ท ำกำรเช็คอิน 

21.45น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ด้วยสำย

กำรบินพีช แอร์ 
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เที่ยวบินที่ MM989  ***รำคำทัวร์ยังไม่รวมค่ำอำหำรบน

เครื่อง (บนเครื่องมีบริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม)*** 

 

วนัที่หก               สนำมบนิสวุรรณภูมิ 

 

00.35น. เดินทำงถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

6-11 / 20-25 พฤษภำคม, 3-8 / 17-22 มถินุำยน, 1-6 

กรกฎำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

*รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขับ  ทำ่นละ 1,000 

บำท โดยเรยีกเกบ็พรอ้มกบัคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื* 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
รำคำรวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

ผู้ใหญร่ำคำทำ่นละ 
25,900.-  
บำท 

ส ำหรบัทำ่นทีต่อ้งกำรพัก
เดีย่ว  

เพิม่ท่ำนละ 
8,900.-  บำท 
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หมำยเหตุ 
 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนขึ นไป 

ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร

เลื่อนกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ี

ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละประเทศ หำกไม่ได้รับกำรอนุญำติให้

เดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนั นๆ  ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

3. หำกผู้เดินทำงมีกำรใช้ต๋ัวเดินทำงภำยในประเทศจำกจังหวัดท่ีพัก

มำยังสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีก่อนซื อต๋ัว

เดินทำงภำยในประเทศ เพ่ือเช็คสถำนะของทัวร์ว่ำออกเดินทำงได้

ห รื อ ไม่  แ ล ะตรวจ เช็ คน  ำหนั กสั มภ ำร ะของสำยกำรบิ น

ภำยในประเทศท่ีท่ำนใช้ เนื่องจำกกำรก ำหนดน  ำหนักสัมภำระ

ของสำยกำรบินภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบินระหว่ำง

ประเทศ ขึ นอยู่กับกำรก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ทั งนี ทำง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ น 

4. หำกผู้เดินทำงปฏิเสธกำรรับบริกำรจำกทำงบริษัทขณะเดินทำง 

อำทิเช่นร้ำนอำหำร สถำนท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ 

ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่ำบริกำรในส่วนนั นให้ 

5. ไม่มีรำคำส ำหรับเด็ก 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนี รวม 
 

1. ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัด 

2. ค่ำน  ำหนักสัมภำระท่ีมำพร้อมกับต๋ัวเครื่องบิน 

-สำยกำรบินไทย ได้น  ำหนักสัมภำระ 30 กิโลกรัม/ท่ำน 

-สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น  ำหนักสัมภำระใบละ 23 

กิโลกรัม ท่ำนละ 2 ใบ 

-สำยกำรบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น  ำหนักสัมภำระ 20 

กิโลกรัม/ท่ำน และสัมภำระถือขึ นเครื่องได้ท่ำนละ 2 ชิ นเท่ำนั น 
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(รวมกระเป๋ำติดตัวด้วยแล้ว) 

-สำยกำรบินพีชแอร์  ได้น  ำหนักสัมภำระ 20 กิโลกรัม/ท่ำน 

3. ค่ำที่พักห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำรหรือ

ระดับเทียบเท่ำ กรณีห้องพักส ำหรับ 3 ท่ำน บำงโรงแรมจัดห้องพัก

ท่ีมี 3 เตียงเดี่ยวและบำงโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง 

ในกรณีท่ีทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดห้องพักส ำหรับ 3 ท่ำนให้ได้ 

จ ำเป็นต้องจัดห้องพักให้ท่ำนเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

-ห้องทวิน ห้องพักส ำหรับ 2 ท่ำน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง 

-ห้องดับเบิ ล ห้องพักส ำหรับ 2 ท่ำน  มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง 

-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักส ำหรับ 3 ท่ำน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และ

เตียงเสริมอีก 1 เตียง 

-ห้องซิงเกิล ห้องพักส ำหรับ 1 ท่ำน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมท่ีระบุไว้ใน

รำยกำร  

5. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอด

กำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

6. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินสูงสุด

ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000.- บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทั งนี เป็นไปตำมเงื่อนไขของ

บริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ำงกำร

เดินทำง) 

*** เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ นไป จะได้รับควำม

คุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่ำภำษีน  ำมัน ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันที ่9 กุมภำพนัธ ์2561 

และท่ำนต้องช ำระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียก

เก็บเพ่ิมภำยหลังจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทัวร์แล้ว 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนี ไมร่วม 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีน

และ ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคน
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ต่ำงด้ำว 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร 

ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 

3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีมิได้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน  ำมันหรืออื่นๆ ท่ี

มิได้ระบุไว้ในรำยกำร 

4. ค่ำน  ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบิน

ก ำหนด 30 กิโลกรัม 

5. ค่ำประกันอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์และผู้เดินทำงต้องกำร

ท ำเพ่ิมเติม อำทิ  

ภัยธรรมชำติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเท่ียวบินล่ำช้ำหรือทรัพย์สิน

สูญหำย เป็นต้น 

6. ค่ำน  ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้บริกำรน  ำดื่มระหว่ำงทัวร์) 

7. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และ ค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 

8. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ  

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ   
 

1. กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 18,000 บำท  

2. กรุณำช ำระค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทำง 35 วันท ำกำร 

3. กรณีท ำกำรจองทัวร์ก่อนวันเดินทำง 35 วันท ำกำรหรือน้อยกว่ำ 

กรุณำช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน 

 

กำรยกเลกิ  
 

1. กรุณำแจ้งยกเลิกล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วันท ำกำร มิฉะนั นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำทั งหมด 

2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทำง 35 วันท ำกำรหรือน้อยกว่ำ ทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ทั งหมด 

3. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงในช่วงวันหยุดเทศกำลส ำคัญ เช่น 
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เทศกำลปีใหม่, เทศกำลสงกรำนต์หรือวันหยุดยำวตำมท่ีรัฐบำล

ก ำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเท่ียวบินพิเศษ(เช่ำเหมำล ำ) จะไม่มี

กำรคืนเงินมัดจ ำและค่ำทัวร์ทุกกรณี 

4. เนื่องจำกต๋ัวเครื่องบินเป็นรำคำแบบโปรโมช่ัน เมื่อช ำระค่ำทัวร์

แล้ว ไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงหรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี 

5. กรณีท ำกำรตัดกรุ๊ปสำยกำรบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์  ไม่สำมำรถ

คืนเงินมัดจ ำได้ในทุกกรณี 

และหำกยกเลิกก่อนวันเดินทำง 35 วันท ำกำรหรือน้อยกว่ำ ทำง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำตั๋วและค่ำทัวร์ทุกกรณี 

4.  

หมำยเหต ุ
 

1. ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำม

เหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และ

สำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำม

ปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคัญท่ีสุด ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ

กำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ปุ่น / กำรน ำสิ่งของ

ผิดกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤติ

ส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิก

เท่ียวบิน ซึ่งทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวน

ทั งหมดหรือบำงส่วน นอกจำกนี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำร

เปลี่ยนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับอัตรำ

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษัทสำมำรถคืน

เงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทำงสำยกำรบินและโรงแรมท่ีพัก

ได้ท ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนั นให้แล้วเท่ำนั น 

3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำก

มีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ นและมีเหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถ

เป็นไปตำมก ำหนดกำรได้  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน

จนกว่ำจะได้รับกำรยืนยันว่ำจะมีกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยจำกสำย

กำรบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ นนอกเหนือจำก
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รำยกำรทัวร์  อำทิ เช่นค่ ำโรงแรม ค่ ำรถรับส่งไปสนำมบิน 

ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลังจำกที่ท่ำนได้ท ำกำรจองทัวร์และช ำระค่ำมัดจ ำเรียบร้อยแล้ว 

ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่

ทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประกำร 

 

 

 


