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เยอืนเกาะใตสุ้ดของญี่ปุ่นสมัผสัความงามของทะเลญี่ปุ่น ณ เกาะโอกินาว่า  

ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจา้นามิโนะอุเอะ ที่เป็นที่เคารพนบัถือ  

ชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าชูราอูมิ พิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยั และใหญท่ี่สุดของญ่ีปุ่น 

ชอ้ปป้ิงถนนโคคไุซโดริ ถนนชอ้ปป้ิงช่ือดงัท่ีสุดแสนจะคึกคกัตั้งแตเ่ชา้ถึงค า่   

ราคาเริม่ 27,900 บาท 
เดินทางเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG 
AIRLINES เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอนิ 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เมืองนาฮ่า-ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ –ศาลเจ้าขงจ้ือ - สวนฟุคุชูเอน -ผามันซาโมะ  

01.45 น. เดินทางบินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX760 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
 (มีจอส่วนตัวทุกทีน่ั่ง) 
05.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.)รอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่โอกินาวา่ 
07.25 น. เดินทางสู่โอกินาวา่ โดยเท่ียวบิน HX628 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
 (มีจอส่วนตัวทุกทีน่ั่ง) 
10.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่า เกาะโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ  ซ่ึงเป็นศาลเจา้ญ่ีปุ่นในศาสนาชินโต ซ่ึง
เป็นท่ีนบัถือของชาวโอกินาว่า เพื่อเป็นสิริมงคล ชาวโอกินาวา่เช่ือว่าการไดม้าขอพรท่ีศาลเจา้แห่งน้ีจะทาํให้
การเดินทางทางนํ้ าไดรั้บการคุม้ครองให้ปลอดภยั นาํท่าน
ชม ศาลเจ้าขงจ้ือ ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา
ให้แก่ชาวโลก ขอพรให้ ทุกท่านมีปัญญาในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่านยงัได้ไหวเ้ทพเจา้กวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ี
ช่วยให้ ทาํการคา้ รุ่งเรืองแวะชมร้านปลอดภาษีจาํหน่าย
สินคา้บาํรุงสุขภาพต่างๆ จากนั้นนาํท่าน ชมสวนฟุคุชูเอน 
สวนสาธารณะท่ีชาวฮกเก้ียนสร้างเน่ืองจาก เกาะริวกิว หรือ
โอกินาว่ามีเน้ือท่ีใกลเ้กาะไตห้วนัและมณฑลฮกเก้ียนของ
จีน จึงเป็นเมืองท่าถ่ายสินคา้ และไดรั้บวฒันธรรมจากชาวฮกเก้ียนอยูม่าก สวนน้ีสร้างแบบจีนและมีความร่ม
เร่ืนเป็นอยา่งมากทาํใหผู้เ้ขา้มาเยีย่มชมรู้สึกผอ่นคลาย และยงัมีปลาไนมากมายใหท้่านไดช้มความงดงาม 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัทานอาหารเท่ียงนาํท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ ผาหินท่ีสูงชนักวา่ 30 เมตรมีลกัษณะคลา้ยงวงชา้งหนัหนา้

สู่ทะเลจีน พื้นท่ีสีเขียวของตน้หญ้าท่ีข้ึนปก คลุมจนถึงยอด
หน้าผาตดักบัผืนนํ้ าทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโอกินาว่า ในวันท่ีท้องฟ้าสดใสจะสามารถ 
มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะท่ีอยู่
นอกชายฝ่ังไดอ้ยา่งชดัเจน ชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่นิยมท่ีจะมาตั้ง
วงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกวา้งใหญ่ของผา
หินแห่งน้ีวา่กนัวา่สามารถรองรับนกั  ท่องเท่ียวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกนัไดอ้ยา่งสบายๆ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ทีพ่กั MIYUKI HOTEL หรือ RNN HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม เรือท้องกระจกบุเซนะ - พพิธิภัณฑ์สัตว์นํา้ชูราอุม ิ - สวนสับปะรดนาโกะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านเดินทางสู่แหลมบุเซนะซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศูนยป์ระชุมอนัทนัสมยัของโอกินาว่าท่ีเป็นท่ีตอ้นรับคณะผู ้

ประชุม G8 ในปี 2000 ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ น่ัง
เรือปลาวาฬท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังนํ้ าต้ืนและปลา
ทะเล รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงให้
อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวท่ีอาศํยอยู่ตามแนว
ปะการังท่ีอุดมสมบูรณ์ จากนั้นนาํท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์
นํ้าชูราอุมิ พิพิธภณัฑ์สัตวน์ํ้ าท่ีทนัสมยัและใหญ่ท่ีสุดใน

ญ่ีปุ่น และยงัมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ตั้งอยูท่ี่ตาํบลโมโตบุ เป็นท่ีแสดงพนัธ์ุปลาทะเลต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ Touch Pool ซ่ึงเป็น Lagoon ขนาดเล็ก จาํลองสภาพธรรมชาติ
ของปลาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณแนวปะการัง ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถ
ใชมื้อเปล่าสัมผสัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ถดัจากนั้นจะเป็น Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish 
และไฮไลทท่ี์สําคญัของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีคือ The Kuroshio Sea ซ่ึงเป็นห้องท่ีไดช่ื้อมาจากกระแสนํ้ าอุ่นกุโรชิ
โวของญ่ีปุ่น ภายในห้องน้ีแสดงพนัธ์ุปลาในแทง้ค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 เมตร กวา้งกว่า 22 เมตร ทาํจาก
อะคริลิคใสหนากวา่ 60 เซนติเมตร นํ้าทะเลไม่สามารถผา่นเขา้มาได ้ภายในแทง้คน้ี์มีปลาฉลามวาฬขนาดยาว
กวา่ 7 เมตรอยูถึ่ง 3 ตวั วา่ยเวียนไปมาอยา่งสง่างาม พร้อมพนัธ์ุปลาอ่ืนๆ ทั้งกระเบนราหู ฉลามสีฟ้า และปลา
พนัธ์ุอ่ืนๆ ในแถบทะเลน้ี ใหท้่านสามารถถ่ายรูปไดอ้ยา่งใกลชิ้ดทั้งแบบพานอรา- ม่าและแบบอนัเดอร์วอเตอร์ 
ท่านจะยงัสามารถพบกบัปลาฉลามพนัธ์ุต่างๆ อยูอี่กมากมายในห้อง Shark Research Lab และบริเวณภายนอก
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อาคาร ยงัมี Sea Turtle House บ่อเล้ียงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ Dolphin Lagoon พร้อมทั้งชมการแสดงของ
ปลาโลมาแสนรู้  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านชม สวนสับปะรดนาโกะ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีน่าสนใจ นาํท่านชมสวนโดยรถพลงังานไฟฟ้ารุ่น
ล่าสุดปราศจากมลพิษ พร้อมเสียงบรรยายผา่นลาํโพง โดยสามารถเลือกไดห้ลายภาษา อาทิ องักฤษ, เกาหลี, 
จีน และญ่ีปุ่น ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่สัปปะรดตวัอยา่งท่ีจดัไวใ้ห้ชม จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์
เปลือกหอย ภายในสวนสัปปะรด ซ่ึงรวบรวมเปลือกหอยท่ีมีอายุมาก และหายากมาจากทุกมุมโลกมารวมกนั
ไวท่ี้น่ี จากนั้นแวะชมพร้อมชิมผลิตภณัฑ์ซ่ึงสกดัมาจากสับปะรดทั้งส้ิน เช่นนํ้ า, ไวน์, เคก้ และผลไมส้ดเป็น
ตน้ และพิเศษ!! ท่านสามารถซ้ือหาขนมกูลิโกะโคล่อน ไส้สับปะรดไดจ้ากท่ีน่ีเพียงท่ีเดียวเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ BBQ  
ทีพ่กั  MIYUKI HOTEL หรือ RNN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 
 

วนัทีส่ี่ อสิระเต็มวนัตามอธัยาศัย - ถนนโคคุไซโดริ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านสามารถเลือกซ้ือตัว๋ Monorail ท่ี สถานี Monorail เพื่อนัง่ชมเมืองโอกินาวา่ยามเชา้ จงัหวดัโอกินาวา่เป็น
จงัหวดัท่ีมีความแตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนๆ ในประเทศญ่ีปุ่นเน่ืองจากตาํแหน่งท่ีตัง่ซ่ึงอยูห่่างจากเกาะใหญ่ทั้ง 4 
ซ่ึงเป็นเกาะหลักของประเทศ   จึงทาํให้โอกินาว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบบัของตนเอง ทั้งด้าน
ประเพณีและวฒันธรรม ท่านจะไดส้ัมผสักบัความเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัโอกินาว่า สัมผสักบัวฒันธรรม
ประเพณีท่ีน่าคน้หา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ตามสถานท่ีชอ้ปป้ิงต่างๆ อาทิ Duty Free, Toy R Us, 
NaHa Main Place, Aeon Mall, ร้าน 100 เยน, Use Shop หรือห้างสรรพสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายตามเส้นทาง
ของ Monorai หรือเลือกเดินช้อปป้ิง ถนนโคคุไซโดริ ตั้งอยู่ ใจกลางเมืองนาฮา เมืองหลวงของโอกินาว่า ถือ
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เป็นสุดยอดถนนชอ้ปป้ิงจนไดรั้บฉายาวา่ “The Miracle Mile” เพราะแมจ้ะเป็นถนนสายสั้น ๆ เพียง 1.6 กม. 
แต่กลบั คึกคกัไปดว้ยผูค้น เพราะสองขา้งทางเต็มไปดว้ยร้านรวงนบัพนัร้าน ทั้งร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ 
โรงแรม ร้านขายของท่ีระลึก และร้านงานฝีมือละลานตา คุณจะสนุกกบัการ ช้อปป้ิงจนกระเป๋าตงัคเ์บาหวิว 
เป็นถนนสายท่ีไดรั้บการบูรณะหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนักลายเป็นสวรรคข์องนกัชอ้ป เร่ิมชอ้ปกนัได้
เชา้ 09.00 น. แต่ช่วงเยน็ถึงดึก (18.00-24.00 น.) จะคึกคกัสุด 
 
 
 

 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อสิระอาหารเทีย่งและคํ่าตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั  RNN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

   

วนัทีห้่า ปราสาทซูริโจ – ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เลต็ – ฮ่องกง-กรุงเทพฯ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางชม ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ ถูกสร้างข้ึนใหม่ ในปี 1992 แทนท่ีของเก่าท่ีถูกทาํลาย
ลงในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ปัจจุบนัน้ีพื้นท่ีทั้งหมดถูกจดัให้เป็นสวนสาธารณะ จากนั้นชม ปราสาทชู
ริโจ (บริเวณชูริโจ พาร์ค ไม่รวมค่าเขา้ชมในปราสาทอีกท่านละ 800 เยน) เป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรม
ของชาวริวกิว ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของกษตัริยโ์ชเอ็ง ในสมยัราชวงศโ์ช สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1237 ซ่ึงอาณาจกัรริว
กิวเป็นอาณาจักรหน่ึงทางตอนใต้ของญ่ีปุ่น ใกล้กับเกาะไต้หวนั มีความใกล้ชิดกับทางวฒันธรรมของ
จีน สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งน้ีส่วนมากจึงไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมยัราชวงศ์หมิง และ
เม่ือปี 1945 ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ตอนท่ีกองทพัสัมพนัธมิตรสามารถยกพลข้ึนบกท่ีโอกินาวา่ได ้พิษ
แห่งสงครามทาํให้ปราสาทถูกทาํลายลงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงกาํแพงปราสาทเพียงไม่ก่ีส่วนโผล่พน้เหนือ
พื้นดินข้ึนมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทัง่ปี 1992 ไดมี้การก่อสร้างปราสาทชูริโจข้ึนใหม่หมด ให้มี
โครงสร้างลกัษณะเดิม โดยอา้งอิงจากภาพถ่ายในอดีต บนัทึกทางประวติัศาสตร์ และความทรงจาํของผูอ้ยู่
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อาศยัอยูแ่ถบนั้น และในปี ค.ศ. 2000 ปราสาทแห่งน้ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกบัโบราณสถานอ่ืนๆ 
ในเกาะ โอกินาวา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํท่านสู่ ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของโอกินาวา่มากมายหลาย
ยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระช็อปป้ิง
ท่ี  ร้าน 100 เยนพลาซ่า ร้านขายสินค้าช่ือดังของญ่ีปุ่น ซ่ึงภายในร้านจะจดัจาํหน่ายสินค้าหลากหลาย
รูปแบบ  ทุกช้ินในราคา 100 เยน เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอสิระอาหารเทีย่ง 

12.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮ่า เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

15.40 น. นาํทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX657 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
 (มีจอส่วนตัวทุกทีน่ั่ง) 
17.25 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เกาะฮ่องกง รอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
22.10 น. นาํทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน HX763 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (มีจอส่วนตัว

ทุกทีน่ั่ง) 
00.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 

***************************************** 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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อตัราค่าบริการ“ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
รายละเอยีด 

เทีย่วบิน 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุ 

ไม่เกนิ12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุ 
ไม่เกนิ12ปี) 

พกั
เดี่ยว 
เพิม่ 

12-16 มกราคม 59  ขาไป  HX760 BKK-HKG(01.45-05.30) 
HX682 HKG-OKA(07.25-10.55) 
ขากลบั HX657 OKA-HKG(15.40-17.25) 
HX763 HKG-BKK(22.10-00.10) 

27,900 27,900 27,900 8,000 

22-26 มกราคม 59 ขาไป HX774 BKK-HKG(02.20-05.50) 
HX682 HKG-OKA (07.25-10.55) 
ขากลบั HX657 OKA-HKG(15.40-17.25) 
HX763 HKG-BKK(22.10-00.10) 

27,900 27,900 27,900 8,000 

26-30 มกราคม 59 ขาไป  HX760 BKK-HKG(01.45-05.30) 
HX682 HKG-OKA(07.25-10.55) 
ขากลบั HX657 OKA-HKG(15.40-17.25) 
HX763 HKG-BKK(22.10-00.10) 

27,900 27,900 27,900 8,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-22 กุมภาพนัธ์ 59 ขาไป  HX760 BKK-HKG(01.45-05.30) 
HX682 HKG-OKA(07.25-10.55) 
ขากลบั HX657 OKA-HKG(15.40-17.25) 
HX763 HKG-BKK(22.10-00.10) 

27,900 27,900 27,900 8,000 
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19-23 กุมภาพนัธ์ 59 
 

ขาไป HX774 BKK-HKG(02.20-05.50) 
 HX682 HKG-OKA (07.25-10.55) 
ขากลบั HX657 OKA-HKG(15.40-17.25) 
HX763 HKG-BKK(22.10-00.10) 

27,900 27,900 27,900 8,000 

23-27 กุมภาพนัธ์ 59 ขาไป  HX760 BKK-HKG(01.45-05.30) 
HX682 HKG-OKA(07.25-10.55) 
ขากลบั HX657 OKA-HKG(15.40-17.25) 
HX763 HKG-BKK(22.10-00.10) 

27,900 27,900 27,900 8,000 

26 กพ.-1 มีค. 59 ขาไป HX774 BKK-HKG(02.20-05.50) 
HX682 HKG-OKA (07.25-10.55) 
ขากลบั HX657 OKA-HKG(15.40-17.25) 
HX763 HKG-BKK(22.10-00.10) 

27,900 27,900 27,900 8,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-6 มีนาคม 59 ขาไป HX774 BKK-HKG(02.20-05.50) 
  HX682 HKG-OKA (07.25-10.55) 
ขากลบั HX657 OKA-HKG(15.40-17.25) 
HX763 HKG-BKK(22.10-00.10) 

27,900 27,900 27,900 8,000 

9-13 มีนาคม 59 ขาไป  HX760 BKK-HKG(01.45-05.30) 
HX682 HKG-OKA(07.25-10.55) 
ขากลบั HX657 OKA-HKG(15.40-17.25) 
HX763 HKG-BKK(22.10-00.10) 

29,900 29,900 29,900 8,000 

16-20 มีนาคม 59 ขาไป  HX760 BKK-HKG(01.45-05.30) 
HX682 HKG-OKA(07.25-10.55) 

29,900 29,900 29,900 8,000 
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ขากลบั HX657 OKA-HKG(15.40-17.25) 
HX763 HKG-BKK(22.10-00.10) 

30 มีค.-3 เมย. 59 ขาไป HX774 BKK-HKG(02.10-05.55) 
HX676 HKG-OKA (07.25-10.55) 
ขากลบั HX659 OKA-HKG(16.05-18.10) 
HX763 HKG-BKK(23.15-01.10) 

29,900 29,900 29,900 8,000 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินหักค่าตั๋วออก 8,000  บาท  

 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนํ้ามันที่ยังมิได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  
กรุณาชําระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกั
ระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
ทาํวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสาํรองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
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2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ ***ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีชําระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เง่ือนไขและข้อกาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 
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5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามนาํผลิตภณัฑ์ท่ีทาํมาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 


