
OKINAWA 5D3N 

ซุปตารฮ์ลูา ฮลูา่ภาค 6 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม2561 

 

โดยสายการบนิPeach Airline 



เปิดประสบการณ์ใหม ่โอกนิาวา่ เกาะสวรรคแ์หง่ญีปุ่่ น 

บนิตรงสายการบนิ Peach Air 

สมัผสัวฒันธรรมชาวรวิกวิ ณ ปราสาทชูร ิ

ชมสตัวโ์ลกใตนํ้า้ ณ พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ชุราอมู ิ

Wifi บนบสั / มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

27-31 มกราคม 2561 21,888.- 7,900.- 

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2561 21,888.- 7,900.- 

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2561 19,888.- 7,900.- 

30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2561 21,888.- 7,900.- 

03-07 กมุภาพนัธ ์2561 21,888.- 7,900.- 

08-12 กมุภาพนัธ ์2561 21,888.- 7,900.- 

09-13 กมุภาพนัธ ์2561 22,888.- 7,900.- 

11-15 กมุภาพนัธ ์2561 22,888.- 7,900.- 

12-16 กมุภาพนัธ ์2561 22,888.- 7,900.- 

23-27 กมุภาพนัธ ์2561 22,888.- 7,900.- 

24-28 กมุภาพนัธ ์2561 22,888.- 7,900.- 

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

04-08 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

05-09 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

06-10 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

10-14 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

11-15 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

12-16 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

13-17 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

16-20 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

17-21 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

18-22 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

19-23 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

20-24 มนีาคม 2561 22,888.- 7,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,000 บาท/ทรปิ** 

**เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant)ราคา 2000 บาท/ทา่น** 

วนัแรก  สนามบนิ สวุรรณภมู ิ 

22.30น พรอ้มกนัที่ สนามบนิสวุรรณภมูิ  ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิพชี แอร์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอย

ตอ้นรับ 

วนัสอง สนามบนิ นาฮา โอกนิาวา่ –ผามนัซาโมะ - รา้นโอกาชโิกเตน – สวนสบัปะรดนาโกะ – 

พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ชุราอมู ิ 



**01.25/01.40/01.55 น. ออกเดนิทางสูณ่ สนามบนินาฮะโอกนิาวา่ประเทศญีปุ่่ น 

โดยสายการบนิ เทีย่วบนิทีM่M990 

 (ราคานีไ้มร่วมอาหารบนเครือ่งบนิ โดยทา่นสามารถซือ้อาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ไดด้ว้ยตนเองบน

เครือ่งบนิ) 

**ตารางเทีย่วบนิ** 

 

 

07.55/08.10/08.25น. เดนิทางถงึ สนามบนินาฮะ เกาะโอกนิาวาประเทศญีปุ่่ น  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรตรวจเชค็สิง่ของ สมัภาระของทา่นเรยีบรอ้ย แลว้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เกาะโอกนิาวาเพือ่ชืน่ชม

ทวิทัศนอ์นังดงามภายในเกาะและไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรมความเป็นอยูข่องชาวโอกนิาวา ในอดตีเป็น

ศนูยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิแตถ่กูญีปุ่่ นยดึเอามาผนวกเขา้กนัปัจจบุนัเป็นเมอืงเอก และเป็นเมอืงพัก

ตากอากาศและเป็นตน้กําเนดิศลิปะการตอ่สูอ้ยา่งคาราเตม้หีาดทรายขาวสวย น้ําทะเลสคีรามและ

ปะการังทีย่งัสมบรูณ์ทําใหจั้งหวัดโอกนิาวาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสําคัญอกีเกาะหนึง่ จากนัน้นําทา่น

เดนิทางสู ่ผามนัซาโมะ ผาหนิทีส่งูชนักวา่ 30 เมตรมลีักษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้สูท่ะเลจนี พืน้ทีส่ ี

เขยีวของตน้หญา้ทีข่ ึน้ปกคลมุจนถงึยอดหนา้ผาตัดกบัผนืน้ําทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทัศนท์ีส่วยงามทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในโอกนิาวา่ ในวันทีท่อ้งฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนอืและ

เกาะทีอ่ยูน่อกชายฝ่ังไดอ้ยา่งชดัเจน ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญน่ยิมทีจ่ะมาตัง้วงปิกนกิ หรอืเลน่กฬีาโปรดของ

ตน ความกวา้งใหญข่องผาหนิแหง่นีว้า่กนัวา่สามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วถงึ 10 ,000 คนในเวลาเดยีวกนั

ไดอ้ยา่งสบายๆจากนัน้แวะชมรา้นโอกาช ิโกเตนรา้นขายขนมทีม่คีวามเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมาก เพราะ

ใชว้ัตถดุบิธรรมชาตทิอ้งถิน่ลว้นๆ ไมว่า่จะเป็นมนัมว่งรสหวาน น้ําตาลทรายแดง และสบัปะรด เป็นตน้ 

ขนมทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุคอื ขนมมนัมว่ง ทีเ่นือ้มนันุ่ม หวานกําลังด ีเนือ้แป้งละลายในปาก ใหท้า่นไดช้ม

โรงงานผลติและเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นไดต้ามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นชมสวนสบัปะรดนาโกะ(Nago Pineapple Park)สบัปะรดเป็นสนิคา้เกษตรทีม่อียูบ่นเกาะโอ

กนิาวา่ แตม่ชีว่งหนึง่ทีส่บัปะรดจากตา่งประเทศเขา้มาตตีลาดทําใหส้บัปะรดในทอ้งถิน่ราคาตกตํ่าทางโอ

กนิาวา่จงึสรา้งสวนแหง่นีใ้หเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วขนาดเล็กเพือ่สง่เสรมิการขายสบัปะรดทอ้งถิน่ใหไ้ดม้าก

ขึน้ภายในสวนจําหน่ายของทีร่ะลกึผลติภณัฑต์า่งๆทีผ่ลติจากสบัปะรดเชน่ไวนน้ํ์าผลไมเ้คก้ชอ็คโกแลต



สบัปะรดอบแหง้และสบัปะรดสดนอกจากนีย้งัสามารถชมวธีกีารปอกเปลอืกสบัปะรดเพือ่บรรจกุระป๋องได ้

อกีดว้ย (ไมร่วมคา่น ัง่รถ เพิม่ทา่นละ 400 เยน)จากนัน้ชม พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ชุราอมู ิ (Okinawa 

Churaumi Aquarium)เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าทีด่ทีีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ไฮไลท์!!!ของการเยีย่มชม

พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าแหง่นีค้อืแท็งกน้ํ์าคโุรชโิอะซึง่เป็น หนึง่ในแท็งกน้ํ์าทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลกซึง่ภายในนัน้

เต็มไปดว้ยสิง่มชีวีติในทะเลแถบโอกนิาวา่ทีห่ลากหลายสตัวน้ํ์าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุคอืฉลามวาฬยกัษ์และ

กระเบนราหอูสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสตัวน้ํ์าหลากหลายชนดิ ทัง้ ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสอื และ

ฉลามวัว ปลาเรอืงแสง ตลอดจนหอยตา่งๆนอกจากนีย้งัมสีระน้ํากลางแจง้ทีต่ัง้อยูใ่กลร้มิน้ําซึง่เป็นที่

จัดการแสดงของโลมาแสนรูเ้ตา่ทะเลและพะยนูทีจ่ัดขึน้เพยีงไมก่ีค่รัง้ตอ่วัน(ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิแต่

ตอ้งตรวจสอบเวลาการแสดงกอ่นเขา้พพิธิภณัฑ)์ 

คํา่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัสาม ปราสาทชูร ิ(ดา้นนอก) –รา้นเครือ่งสําอางและเวชภณัฑ ์–โอกนิาวา่เวลิด ์–ถํา้ธารมรกตเกยีวคุ

เซ็นโด -  โรงงานแกว้ - ยา่นถนนโคคไุซโดร ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

จากนัน้นําทา่นสูป่ราสาทชูรSิhuri Castle(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทจา่ยเพิม่ประมาณ 820เยน/

ทา่น)ปราสาทชรูดิัง้เดมิสรา้งขึน้ในชว่งปลายยคุ 1300 มบีทบาทสําคัญในการรวมอํานาจเกาะไวเ้ป็นหนึง่

เดยีวอาคารอนัเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวรวิกวิซึง่เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิโ์ชเอ็งใน

สมยัราชวงศโ์ชซึง่อาณาจักรรวิกวิเป็นอาณาจักรหนึง่ทางตอนใตข้องญีปุ่่ นใกลก้บัเกาะไตห้วันมคีวาม

ใกลช้ดิกบัทางวัฒนธรรมของจนีสถาปัตยกรรมของปราสาทแหง่นีส้ว่นมากจงึไดรั้บอทิธพิลมาจาก

ประเทศจนีในสมยัราชวงศห์มงิและเมือ่ปี 1945 ระหวา่งสงครามโลกครัง้ทีส่องตอนทีก่องทัพสมัพันธมติร

สามารถยกพลขึน้บกทีโ่อกนิาวา่ไดพ้ษิแหง่สงครามทําใหป้ราสาทถกูทําลายลงเกอืบทัง้หมดเหลอืเพยีง

กําแพงปราสาทเพยีงไมก่ีส่ว่นโผลพ่น้เหนอืพืน้ดนิขึน้มาเพยีง  20-30 เซนตเิมตรจนกระทั่งปี  1992 ไดม้ี

การกอ่สรา้งปราสาทชรูโิจขึน้ใหมห่มดใหม้โีครงสรา้งลักษณะเดมิโดยอา้งองิจากภาพถา่ยในอดตีบนัทกึ

ทางประวัตศิาสตรแ์ละความทรงจําของผูอ้ยูอ่าศัยอยูแ่ถบนัน้และในปี  1879 ซึง่ปราสาทแหง่นีไ้ดรั้บขึน้

บญัชเีป็นUNESCO World Heritage รว่มกบัโบราณสถานอืน่ๆในเกาะโอกนิาวา่ นําทา่นชอ้ปป้ิง รา้น

เครือ่งสําอางและเวชภณัฑ์ รา้นขายเครือ่งสําอางและขา้วของเครือ่งใช ้  กระจุ๊กกระจิ๊ก สไตลญ์ีปุ่่ น 

ภายในรา้นมสีนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งสําอาง โลคอลแบรนด ์อปุกรณ์แตง่หนา้ แตง่เล็บ 

กิ๊ฟชอ้ปน่ารักๆ ตลอดจน ยารักษาโรค คอลลาเจนแบรนดด์ังจากญีปุ่่ น และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากกนัตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 



 

นําทา่นเดนิทางสู่โอกนิาวา่เวลิด ์นําทา่นชมถํา้ธารมรกตเกยีวคเุซ็นโด ซึง่เป็นถ้ําหนิงอกและหนิยอ้ย

สวยงามอยูภ่ายใตผ้นืดนิทีล่กึกวา่ 30 เมตรภายในไดจ้ัดสรา้งทางเดนิเพือ่ใหส้ามารถชมความงามของถ้ํา

ทีย่าวกวา่ 700 เมตรซึง่ถอืเป็นถ้ําทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีภายในถ้ําจะมอีากาศเย็นตลอดทัง้ปีเพราะเป็นทีท่ี่

ธารน้ําไหลผา่นซอกหนิอยูต่ลอดเวลากอ่ใหเ้กดิปรากฏการณ์หนิงอกและหนิยอ้ยขนาดใหญแ่ละกนิพืน้ที่

เป็นบรเิวณกวา้งอกีทัง้ภายในยงัมธีารน้ําใสสะอาดไหลผา่นซึง่ปลาสามารถดํารงชวีติไดเ้ป็นอยา่งด ี

นอกจากนีย้งัมรีา้นจําหน่ายสนิคา้ประจําทอ้งถิน่หรอืของทีร่ะลกึตา่งๆรวมถงึรา้นอาหารอกีดว้ยจากนัน้นํา

ทา่นชมโรงงานแกว้Glass Factoryซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณแหลมทางตอนใตข้องเกาะโอกนิาวาโรงงานแหง่นี้

เป็นโรงงานผลติเครือ่งแกว้ทีใ่หญท่ีส่ดุในจังหวัดโอกนิาวาเครือ่งแกว้ทัง้หมดทําดว้ยเทคนคิการขึน้แกว้

ดัง้เดมิโดยไมไ่ดใ้ชแ้บบขึน้รปูมสีสีนัสดใสดว้ยฝีมอืชา่งผูช้ํานาญชมชา่งทําแกว้ในขณะทํางานสรา้ง

เครือ่งแกว้ทีเ่ป็นการสรา้งสรรคด์ว้ยฝีมอืของชา่งแตล่ะคนชมหอ้งจัดแสดงผลงานเครือ่งแกว้และใหท้า่น

สามารถเลอืกซือ้เครือ่งแกว้ทีท่า่นถกูใจไดนํ้าทา่นชอ้ปป้ิงทีย่า่นถนนโคคไุซโดริยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของ

โอกนิาวา่ทีช่าวตา่งชาตนิยิมมาเดนิเลน่กนัเป็นอยา่งมากเพราะทีน่ีม่ทีัง้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืง

สไตลข์องโอกนิาวา่และสนิคา้สไตลญ์ีปุ่่ นอกีมากมาย 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่  อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื ทอ่งเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโอกนิาวา่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (5) 

อสิระใหท้า่นชมเมอืงโอกนิาวา่ตามอธัยาศัย  (ไมม่รีถบสับรกิาร ) จังหวัดโอกนิาวา่เป็นจังหวัดทีม่คีวาม

แตกตา่งไปจากประเทศญีปุ่่ นมคีวามเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนทัง้ดา้นประเพณีและวัฒนธรรมทีเ่ป็นแบบ

เฉพาะสมัผัสเสน่หใ์นความเป็นอตัลักษณ์ของจังหวัดโอกนิาวา่ในวันอสิระนีท้า่นสามารถสนุกสนานกบั

การทดลองน่ังYui Monorailรถไฟรางเดีย่วหนึง่เดยีวของโอกนิาวา่เพือ่เดนิทางไปยงัยา่นชนิโตชนิที่

เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํามากมายเชน่ 

 Duty Free หนึง่เดยีวของประเทศญีปุ่่ น 

 Toy R Us รา้นขายของเลน่ เอาใจวัยเด็ก 

 NaHa main Place หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีม่รีา้นคา้มากกวา่ 125 รา้น ทัง้รา้นอาหาร 

เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย ตลอดจนอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เป็นตน้ 

 หา้งออิอนoutlet สดุฮติ ยอดนยิมของคนไทยไมว่า่ไปญีปุ่่ นเมอืงไหน ตอ้งไปทีน่ี ่

 MATSUMOTO KIYOSHIรา้นจําหน่ายเครือ่งสําอางชือ่ดังทีเ่ป็นรา้นขวัญใจของชาวไทย 

 DONQUIJOTEหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังจากยา่นชนิจกูมุาเปิดใหบ้รกิาร24 ช.ม.อกีดว้ย 

 ยา่นถนนโคคไุซโดรยิา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอกนิาวา่ทีช่าวตา่งชาตนิยิมมาเดนิเลน่กนัเป็นอยา่ง

มากเพราะทีน่ีม่ทีัง้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงสไตลข์องโอกนิาวา่และสนิคา้สไตลญ์ีปุ่่ นอกี

มากมาย 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิงทีต่า่งๆบนเกาะโอกนิาวา่** 

ทีพ่กั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

Trick!!!  



• เมอืงนาฮะ เมอืงหลวงของโอกนิาวา่ มรีะบบการขนสง่สาธารณะทีเ่ป็นทีน่ยิม คอื โมโนเรยีล ทีส่ามารถ

เดนิทางไปยงัจดุตา่งๆ ภายในเมอืงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

•หา้มพลาด ไอศกรมี Blue Seal และสําหรบัทา่นทีเ่ป็นคอเบยีรก็์ตอ้ง Orion beer ทีม่แีหลง่ผลติทีโ่อกนิาวา่

เทา่น ัน้และมนัมว่ง รวมถงึผลผลติทีท่ําจากสปัปะรด 

 

วนัทีห่า้ อเมรกินัวลิเลจ – อาชบิานา เอา้เลท – สนามบนินาฮะ -อสนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

นําทา่นมุง่หนา้สูอ่เมรกินัวลิเลจAmerican Villageตัง้อยูใ่นเมอืงทีม่ชี ือ่วา่ ชาตงัอยูต่อนกลางของโอ

กนิาวาสรา้งเลยีนแบบแหลง่ชอ้ปป้ิงยา่นซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิาทีน่ีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ี

สนิคา้สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้า่นไดเ้ลอืกสรรนอกจากนีย้งัมสีถานทีบ่นัเทงิสรา้งความสนุกสนาน

เชน่โรงภาพยนตร์, โบวล์ิง่, คาราโอเกะ , เกมเซน็เตอร์, ชงิชา้สวรรค์, ไลฟ์เฮา้ส์, บาร์, รา้นอาหาร, รา้น

หนังสอื, รา้นเสือ้ผา้และรา้นตัวแทนจําหน่ายตั๋วเครือ่งบนิโรงแรมและชายหาดเรยีกไดว้า่มรีา้นคา้ตา่งๆ

รวมกนัอยูท่ีน่ีเ่กอืบทัง้หมด 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงอาชบินิา่เอาทเ์ลท มอลล์เป็นเอา้ทเ์ลทขนาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงโอกนิาวาให ้

ทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ตามอธัยาศัยจนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทาง

สสูนามบนินาฮะ 

21.15/21.55น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ พชีแอรเ์ทีย่วบนิทีM่M989 

00.20/00.25น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 



+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 4,000 บาท 
 

 

เง ือ่นไขสายการบนิพชี แอรไ์ลน ์ ทีน่ ัง่บนเครือ่งเป็นระบบ Random 
หากประสงคจ์ะอพัทีน่ ัง่ 

**ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นออกเดนิทาง** 

รายละเอยีด ดงันี ้
1. Pleasure Seatราคา 700 บาท/ทา่น/เทีย่ว **โซนดา้นหนา้กอ่น Exit Row 

2. Smart Seatราคา 1,000 บาท/ทา่น/เทีย่ว **แถวที ่12 ไมส่ามารถเอนได ้

3. Fast Seatราคา 1,500 บาท/ทา่น/เทีย่ว  

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 



 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั: สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆจะปิดเร็ว1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดด

กระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สาย

การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  



 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่รอ้ง

ขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิาร

เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 1 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาด

จากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 

2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่น

งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มกนัหากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับทา่นจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดซึง่ทาง



บรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน กรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว 

REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว ( Single) และ

หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธ

ได(้ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ  7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง +

ยาว+สงูไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตรหรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน้ําหนักเกนิ (ทา่น

ตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภีัย หรอืไม่

วา่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณท์ี่นอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะ

คํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิ

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่นในกรณีดังนี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้

เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านัก

อยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  



2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ ,การยกเลกิบนิ,การประทว้ง , การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ

โจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา

ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 3 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

 

   

 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


