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วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22:30 พร้อมกันที่เคาน์เตอรส์ายการบินไทย ณ. เกาะเช็คอิน D (ใกล้ประตูทางเข้า 2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
              หลังรับเอกสารการเดินทาง และนําสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องบิน 
 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน และขึ้นเครื่องบินที่ประตูขึ้นเครื่องที่กําหนด 
 

39,900.-  บินตรง!!! 
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วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559  กรุงเทพฯ –เมืองนาฮา เกาะโอกินาวา ประเทศญีปุ่่น 
01:30 โดยเที่ยวบินของการบินไทยเที่ยวบินที่ TG_____ เดินทางสู่เมืองนาฮา เกาะโอกินาวา หมู่เกาะที่5 ของญี่ปุ่น 
 (ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ช่ัวโมง 35 นาที / บริการ อาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมพักผ่อนบนเครื่องบิน) 
08:05 (ตามเวลาท้องถิน่) ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาฮา เกาะโอกินาวา 
 * หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วเดินทางสู่ โรงงานกลั่นเหลา้อาวาโมริ เหล้าทีผ่ลิตจากข้าวโดยการกลั่น ซึ่ง

ผิดจากเหล้าสาเกที่ใช้วิธีต้ม เหล้าอาวาโมริแท้ที่จริง ก็คือเหล้าขาวของไทยนั่นเอง เพราะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการค้า
ระหว่างสยามกับริวกิว ชาวริวกิวจึงได้เรียนรู้การกลั่นเหล้าจากชาวสยาม มากว่า 500 ปีแล้ว แต่มีการดัดแปลงให้เข้ากับสภาพ
ภูมิอากาศของริวกิว และเหล้าอาวาโมริ ก็ถูกใช้เป็นเคร่ืองบรรณาการจ้ิมก้องแด่ จีน และญี่ปุ่น อกีด้วย ชาวโอกินาวานิยมดื่ม
เหล้าอาวาโมริโดยผสมน้ํา และน้ําแข็ง แต่ก็มีผู้ที่นิยมดื่มแบบเพียวๆ หรือ ออนเดอะร็อค หรือใช้เป็นส่วนผสมของค็อค 
เทลด้วยเหมือนกัน 

 * จากนั้นช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ อาชิบีน่าเอาท์ เล็ตมอลล์ ซึ่งจําหน่ายสินค้าแบนด์เนมระดับโลกต่างๆกว่า 100 ย่ีห้อ ส่วน
ใหญ่ลดราคาลง 30-80 %  จากราคาปกติสินค้าทีล่ดราคาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าตัวอย่าง หรือสินค้านอกฤดูกาล ที่มีคุณภาพ 
ย่ีห้อดังๆ เช่น COACH, BALLY, SALVATORE FERRAGAMO, MICHAEL KORS, GUCCI, RALPH LAUREN, ASICS, 
THE NORTH FACE, LA CREUSET, BANANA REPUBLIC, CROCS, FOLLI FOLLIE, GAP, FILA, OAKLEY, TUMI, 
SAMSONITE, LEVI’S, LESPORTSAC, TRIUMPH, G-SHOCK, FOSSIL, SWATCH, ABC MART, BILLABONG, ร้าน
ร้อยเยน CAN*DO หรือ ร้าน DAISO ในบริเวณใกล้เคียง 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยงทีภ่ัตตาคาร 
บ่าย * นําท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรมแบบรีสอร์ท ให้ท่านพักผ่อน และชมทิวทัศน์ของทะเลโอกนิาว่าที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น

ฮาวายของญี่ปุ่น 
 * ใช้เวลาในช่วงบ่ายกับกิจกรรมริมชายหาด เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป เล่นน้ํา หรือ ช้อปปิ้งของที่ระลึกที่ร้านค้าในโรงแรม 
 * โปรดเตรียมชุดว่ายน้ํา ติดตัวไปด้วย / การเล่นน้ําในสระว่ายน้ํา หรือในทะเล ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎการรักษาความ

ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
ค่ํา บริการอาหารค่ําที่ภัตตาคารในโรงแรม 
 พักที่ Southern Beach Hotel & Resort 
  ในห้องพักมีบริการต่อสัญญาณ wifi ให้ใช้ฟรี 
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วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 หมู่บ้านโอกินาว่าเวลิด์ – ศาลเจ้านามิโนะ อูเอะ – ปราสาทชูริ – ถนนนานาชาติ – 
                                                       รับประทานอาหารค่่าแบบฉบับริวกิวพร้อมชมการแสดงพื้นเมอืง 
เช้า  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารในโรงแรม 
 * เช็คเอาท์จากที่พัก และนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอกินาว่าเวิลด์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใหญ่โอกินาว่า   
 *เข้าชม ถ้่าเกียวคุเซนโด ถ้าํที่ลึกที่สุดของหมู่เกาะโอกินาวา มีความลึกถึง 5,000เมตร มีอายุเก่าแก่กว่า 300,000 ปี ช่วงที่เปิดให้

เข้าชมมีระยะทางประมาณ 850 เมตร ภายในถ้ําจัดทางเดินให้เรียบร้อยชมความงดงามและความนา่พิศวงของหินงอกหินย้อย ลํา
ธาร น้ําตก ที่มีรูปร่างต่างๆนานา  
* ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวริวกิวเช่น การเป่าแก้ว การทํา
 เครื่องปั้นดินเผา การทอและย้อมผ้า การทําน้าํตาลทรายแดง การทําเครื่อง
ดนตรี ตลอดจนการปรุงสุราพื้นเมือง เป็นต้น 
* ชม บ้านชาวริวกิวซึ่งนําบ้านเก่าของชาวริวกิวอายุกว่า 100 ปีย้ายมาตั้งที่นี่ ใน
จํานวนนี้มีบ้าน 4 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงอยู่ใต้
ความควบคุมของ พรบ.โบราณสถานของญี่ปุ่น 
*ชมการแสดง ระบ่าพื้นเมือง เอซะ ซึง่เป็นการแสดงระบําของชนเผ่าริวกิว ซึ่งมีการร้องรําด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมือง เช่น 
เครื่องสายซันชิน กลองโอไดโกะ ชิเมไดโกะ ฯลฯ (ใช้เวลาแสดง 25 นาที) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารในหมู่บ้านโอกินาว่าเวิลด์ 
บ่าย * นําท่านชม ศาลเจ้าชินโต นามิโนอูเอะซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศาลเจ้าใหญ่ของริวกิว เป็นที่บูชาเทพเจ้าของญี่ปุ่น ชาวโอกินาวาจะมา

ไหว้ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่แรกในวันปีใหม่ของทุกๆปี  ในอดีตเกาะริวกิวเป็นเกาะที่มีการค้ากับ ญี่ปุน่ เกาหลี จีน และเมืองต่างๆ
ทางใต้รวมถึงอาณาจักรสยาม ผู้ที่เดินทางมาถึงหรือกําลังจะออกเดินทางจะขอพร
จากศาลเจ้าแห่งนี้ให้การเดินทางปลอดภัย  พระราชาแห่งริวกิวก็เสด็จมาเป็นตั 
วแทนชาวริวกิวเพื่อขอพรให้ทํามาค้าคล่อง ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ประเทศชาติมี
ความรุ่งเรืองสงบสุข ในยุคสมัยเมจิ อาณาจักรริวกิวได้ล่มสลายและรวมเข้ากับ
ญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้จึงได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์กลางด้านศาสนาบนเกาะแห่งนี้ 
ในช่วงสงครามโอกินาวาในปี 1945 ศาลเจ้าแห่งนี้ได้ถูกระเบิดทําลาย และได้รับ
การบูณะปฏิสังขรณ์จนเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993 
* ชมปราสาทชูริโจ  ปราสาทแห่งนี้ไม่ปรากฏว่าเร่ิมสร้างในสมัยใด แต่มีหลักฐาน 
ว่าเป็นที่ประทับของพระราชาแห่งราชอาณาจักรริวกิว ปราสาทแห่งนี้มีประวัติ
ความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1996 และผ่านการบูรณะครั้งใหญ่มาแล้วถึง 5 รอบ ใน
อดีตเป็นจุดศูนย์กลางของการปกครองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเกาะริวกิว มี
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีน และญี่ปุ่น 
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             * ชมประตูหิน โซโนะยัน อูตากิ  ซึ่งเป็นของโบราณ ดั้งเดิม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประตูแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2062 ต้ังอยู่บริเวณทางขึ้นสู่ปราสาทชูริโจ ในสมัยโบราณ เมื่อพระราชาจะเสด็จ ออกนอกเขตพระราชฐาน จะต้องเสด็จ
มาที่ประตูนี้เพื่อสวดขอพรให้การเดินทางปลอดภัย ประตูนี้ถึงเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโอกินาว่าโบราณอีกด้วย 

 * เข้าชมบริเวณพระราชฐานชั้นใน(รวมบัตรเข้าชมในรายการ)  ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชาจัดแบ่งเป็นพระตําหนัก 3 หลังคือ 
พระตําหนักกลางซึ่งเป็นที่ประทับ และพระตําหนักเหนือ และใต้ ซึ่งพระตําหนักทั้งหมดได้ถูกทําลายลงในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ  ท่านสามารถชม พระราชบังลังก์  และ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งแบบจําลอง การจัดพระราชพิธี ในยุคที่ราชอาณาจักรริวกิวยังคงเรืองอํานาจ 

 * จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนนานาชาติ “โคคุไซโดริ” ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้ง ที่มีช่ือเสียงที่สุดของโอกินาว่า มี
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ภัตตาคาร ต่างๆตั้งเรียงรายบน สองฝากฝ่ังตามความยาวประมาณ 1.8 กิโลเมตร ถนนสายนี้ได้ช่ือมาจาก
ช่ือของโรงภาพยนตร์ “Ernie Pyle International Theatre” 
ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นหลังส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว  จากนั้นความเจริญก็ได้มุ่งมาสู่ถนนสายนี้จนกลายมาเป็น
แหล่งเศรษฐกิจ การค้า ร้านอาหาร แฟช้ันล้ําสมัย นอกจากบนถนนเส้นใหญ่แล้ว ยังมีซอยที่สําคัญต่อเศรษฐกิจคือ เฮวาโดริ มัท
สุมิโดริ และ อิจิบะ ฮอนโดริ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านค้าเล็กๆ และตลาดปลาสด ซ่ึงมีผู้คนนิยมมาสั่งปลาดิบทานกนัอีกด้วย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ําที่ภัตตาคาร แบบพ้ืนเมืองชาวริวกิว พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 
 หลังอาหารค่ํา นําท่านเดินทางสู่ที่พัก  เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 พักที่ Miyako Hotel  หรือ โรงแรมอื่นในระดับเดียวกัน 
 

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 หน้าผามันซาโมะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้่าชูราอมูิ  
เช้า  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารในโรงแรม 

* เดินทางสู่บริเวณภาคเหนือของเกาะโอกินาว่า ผ่านฐานทัพอากาศคาเดน่าของ
สหรัฐอเมริกา 
* ชม หน้าผา มันซาโมะริมทะเลที่เป็นจุดชมวิวที่งดงาม มีหน้าผารูปหัวช้างมันซาโมะ 
หมายถึงที่นั่งที่มีขนนุ่มทีน่ั่งได้หมื่นที่ เมื่อสองร้อยกว่าปีก่อน พระราชาโชเคอิ แห่ง
อาณาจักรริวกิวได้เสด็จมาที่นี่ และได้ทรงต้ังช่ือนี้ไว้ และมีกวีได้เขียนโครงกลอน
เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ ซ่ึงต่อมาได้รับยกย่องว่าเป็นบทกวีได้ยอดเย่ียมของชาวริวกิว 
นอกจากนี้ หากมองจากอีกด้านหนึ่งของลานหญา้มันซาโมะแห่งนี้ ท่านจะพบกับก้อน 2 
ก้อนกลางทะเล ซ่ึงเรียกกันว่า เมโอโตะ อิวา หรือหินแต่งงาน โดยหินทั้งสองจะผูก
คล้องด้วยเชือกฟางขนาดใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ของการครองคู่ ช่วงนิจ 
นิรันดร์ 
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* จากนั้นเดินทางต่อสู่เขตป่ายันบารุ ทางเหนือของเกาะโอกินาว่า นําชมร้านขนมโอคาชิโกะเตนที่เป็นร้านขนมที่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุดของโอกินาว่าโดยเฉพาะ ขนมทาร์ดมันสมี่วง “เบนนิอิโมะ” ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมขนม 
และของฝากนานาชนิด ที่อร่อยรสชาติถูกปาก และมีให้ท่านได้ชิมก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ ทางร้านยังบริการ 
จัดบรรจุหีบห่อให้ท่านเพื่อสะดวกในการขนส่งอีกด้วย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ และ ปิ้งย่าง ที่ห้องอาหารของรา้นขนมมันสีม่วง “โอคาชิ โกะเตน”  
บ่าย * เดินทางต่อสู่สวนโอเชี่ยนเอก็ซ์โปพาร์ค สถานที่จัดงานเอ็กซ์โปทางทะเลนานาชาติในปี 1975ซึ่งต่อมาได้พฒันาเป็น

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําชูราอูมิ และบ่อแสดงโชว์ปลาโลมาที่ทันสมัยที่สุดในญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 * ชม อะควาเร่ียมขนาดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีขนาด 7,500 ลูกบาศก์เมตร มีพันธ์ุสัตว์น้ําต่างๆ มากกว่าที่ ที่อื่นใดในญี่ปุ่น  ภาย

ในอะควาเร่ียมได้เลี้ยงปลาฉลามวาฬขนาด 7 เมตรครึ่ง 3 ตัว พร้อมฝูงกระเบนราหูขนาด 3-4 เมตร และปลาทะเลชนิดต่างๆ 
มากมาย 
* ชมการแสดงปลาโลมาแสนรู้ที่ บอ่แสดงโชว์ปลาโลมากลางแจ้ง โอคิจังเธียร์เตอร์ ซึ่งมี วาฬเพชฌฆาตดํา และโลมาปากขวด ที่
มีความฉลาดแสนรู้ และพลังอันมหาศาล ที่จะทําให้ท่านประทับใจ ในความสามารถด้านการแสดง ที่หาดูได้ยาก (การแสดง 20 
นาที) 

 * จากนั้นเดินทางกลับเข้าเมอืงนาฮา 
ค่ํา  บริการอาหารค่่าทีภ่ัตตาคาร 
 พักที่ Miyako Hotel  หรือ โรงแรมอื่นในระดับเดียวกัน 
 
 
 
 

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 อิสระ เที่ยวเมืองนาฮ่า ตามอธัยาศัย 

เช้า  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารในโรงแรม 
 * ให้ท่านอิสระ เที่ยวชมเมืองนาฮ่าตามอัธยาศัย 
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 (ไม่บริการอาหารเที่ยง และ อาหารค่ําในรายการ) 
 พักที่ Miyako Hotel  หรือ โรงแรมอื่นในระดับเดียวกัน 
 

วันพฤหัสที่ 5 พฤษภาคม 2559  นาฮา – กรุงเทพฯ 
เช้า        อาหารเช้าที่ห้องอาหารในโรงแรม 
06:00    จากนั้นเช็คเอาท์จากที่พัก และนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโอกินาวา 
09:35    โดยเที่ยวบินของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG______  นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
              (บริการ อาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเที่ยวบิน) 
12:00     ถึงท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

************************** 
หมายเหตุ   บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายการหรือรายละเอียดต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
ออฟชั่นทวัร์ – ส่าหรับวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 
08:00  * ออกเดินทางต่อสู่ปราสาทซาคิมิ ซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากบริเวณนี้จะสามารถเห็น

ทิวทัศน์โดยรอบได้ไกลถึงปราสาทชูริ เลยทีเดียว ปราสาทแห่งนี้มีอายุกว่า 600 ปี เป็นของอาณาจักรชูซาน ผู้มีอํานาจในภาค
กลางของเกาะ ซ่ึงต่อมาได้ยึดอํานาจของอาณาจักรโฮคุซาน ที่อยู่ด้านเหนือได้สําเร็จ สุดท้ายได้ถูกรวมเข้ากับอาณาจักรนานซาน 
ที่มีศูนย์กลางอํานาจที่ปราสาทชูรินั่นเอง 
ปัจจุบันปราสาทซาคิมิยังคงเหลือร่องรอยเฉพาะส่วนที่ก่อสร้างด้วยหินเท่านั้น 
* จากนั้นเดินทางสู่ แหลมซัมปะ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านโยมิตัน เป็นจุดชมทิวทัศน์ทางทะเลที่งดงามแห่งหนึ่งของโอกินาว่า 
บริเวณนี้มีประภาคาร เป็นจุดเด่น ประภาคารแห่งนี้สร้างในปี ค.ศ. 1974   
* ชม อนุสาวรีย์ของท่านไทค ิซึ่งเป็นพ่อค้าคนแรกของริวกิว ที่ออกจากเกาะไปทําการค้ากับเมอืงจีนจนประสพผลสําเร็จสร้าง
ฐานะให้รํ่ารวยขึ้นมาได ้ผู้ที่ทําธุรกิจมักมาไหว้ขอพรให้ประสพความสําเร็จในการทําการค้าเหมือนอย่างท่าน 
* แวะจุดชมทิวทัศน์ฐานทัพอากาศคาเดน่า ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ในความดูแลของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
บางครั้งท่านอาจจะเห็นการขึ้นลงของเครื่องบินอกีด้วย 

11.30  บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่าย * นําท่านเดินทางสู่ AEON MALL Okinawa Rycom โครงการช้อปปิ้งคอมแพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า 
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 เสนอแด่ท่านด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวโอกินาว่า แหล่งชุมนุมร้านค้ากว่า 220 ร้านค้าซึ่งเติมเต็มร้านค้าแบรนด์นําต่างๆ
ที่ไม่เคยมีในโอกินาว่า หรือคิวชู มาก่อน  ภัตตาคารร้านอาหารกว่า 60 เจ้า โรงภาพยนตร์ระดับมัลติแพล็กซ์  นอกจากนั้นยัง
มีอะควาเร่ียมขนาด 1,000 ตันให้ท่านช่ืนชมชีวิตใต้สมุทรที่สงบ และงดงาม 

 ร้านค้ายอดนิยม เช่น DAISO, UNIQLO, GAP, AMERICAN EAGLE, GIORDANO, OKINAWA 100 SERIES SHOP, 
OAKLEY, BILLABON, CROC, SKECHERS, TIME STATION, DHC, TOY R US,  
DR MARTENS, FANCL, GODIVA และร้านค้าอีกมากมายรวมทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ต AEON STYLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ําที่ภัตตาคาร 
 จากนั้นกลับสู่โรงแรมที่พัก  
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อัตราค่าบริการ  (บาท)  รายการพิเศษเดินทางสู่เกาะโอกินาว่า  
  ในช่วงวันหยุดยาว 30 เมษายน -5 พฤษภาคม 2559  
ผู้ใหญ่ท่านละ    39,900  บาท   
เด็ก ท่านละ    39,900  บาท  
พักห้องเดี่ยว เพิ่มเงิน    +12,000 บาท  
เดินทางโดยที่นั่งช้ันธุรกิจ    +15,000 บาท 
อัพเกรดห้องพักในคืนแรกเป็น Zanpamisaki +1,000  บาท  (โรงแรมมีบริการห้องอาบน้ําแร่ออนเซนฟรี) 
ออฟช่ันทัวร์ในวันที่ 4 พฤษภาคม   +3,000  บาท 
หมายเหตุ    - ห้องพักที่ญี่ปุ่นเป็นห้องขนาดเล็ก ไม่แนะนําให้พัก 3 ท่านในห้องเดียวกัน 

- รายการนี้เป็นรายการส่งเสริมการขายในราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ได้แจกกระเป๋าเดินทาง 
อัตรานี้รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษตามรายการ / ค่าภาษีสนามบิน / คา่ห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ / ค่า
ยานพาหนะ 
 / ค่าประกันอุบัติเหตุพื้นฐานแบบกลุม่ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ ฯ วงเงิน 1,000,000 บาท 
อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไข 
1.  ระหว่างท่องเที่ยว ถ้าท่านไมไ่ปพร้อมคณะหรือขอถอนตัวถอืว่าสละสิทธ์ิ  ไมอ่าจเรียกร้องเงินหรือบริการส่วนที่ขาดหายไปได้   
2. กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ อันเนื่องมาจากกองตรวจคนเข้าเมือง หรือกรมแรงงาน ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทาง

ออกจากประเทศไทย หรือท่าน 
ไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ทันเวลา หรือไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม หรือในกรณีที่ท่านไม่สามารถขึ้น

เครื่องบินเที่ยวกลับได้ทัน บริษัทฯไม่อาจคืนเงิน 
ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   
3. พนักงานของบริษัทฯที่ร่วมเดินทางไปกับคณะ ไม่สามารถเป็นผู้รับรองหรือค้ําประกันต่อการขอเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ ดังนั้นหากถึงเวลาที่

ต้องออกเดินทางต่อไปยังสถานที่ต่างๆตามราย 
การ หากท่านไม่ปรากฏตัวเพื่อร่วมเดินทาง ถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่คืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน 
4. บริษัทฯในฐานะตัวแทนสายการบิน  ยานพาหนะอื่นๆ โรงแรมและสํานักงานจัดนําเที่ยวเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว  จะไม่รับผิดชอบใดๆ 
 ต่อการบาดเจ็บ  สูญหาย  เสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกิดจากความลา่ช้า  การยกเลิกเที่ยวบิน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ   
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การนัดหยุดงาน  และปัญหาทางการเมือง การโจรกรรมฯลฯ 
5. การเดินทางในเที่ยวบินพิเศษตามรายการนี้ ไม่มีคะแนนสะสมของ Royal Orchid Plus  
6. เมื่อท่านตกลงชําระมัดจําเพื่อร่วมเดินทางกับคณะแล้ว ไม่ว่าจะชําระด้วยตัวท่านเองหรือมีผู้ใดผู้หนึ่งชําระเงินแทนท่าน  
จะถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงในเงื่อนไขต่างๆที่ปรากฏในรายการฉบับนี้แล้ว  
7. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือการเดินทางตามความเหมาะสม   


