
 

1 
CR_โอกินาวา่ 6 วนั 4 คืน – TG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ร่วมเทศกาลชักคะเย่อที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 ชมมอลล์ใหม่โครงการยกัษ์ AEON MALL Okinawa Rycom 

 บินตรงโดยการบินไทย 

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558   กรุงเทพฯ  

22:30 พร้อมกนัที่เคาน์เตอร์สายการบินไทย ณ. เกาะเช็คอิน D (ใกลป้ระตูทางเขา้ 2 หรือ 3) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
หลงัรับเอกสารการเดินทาง และนาํสมัภาระโหลดขึ้นเคร่ืองบิน 
 จากนั้นผา่นพธีิการตรวจรักษาความปลอดภยัของท่าอากาศยาน และขึ้นเคร่ืองบินที่ประตูขึ้นเคร่ืองที่กาํหนด 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558  กรุงเทพฯ –เมืองนาฮา เกาะโอกินาวาประเทศญีปุ่่ น 

01:30 โดยเที่ยวบินของการบินไทยเที่ยวบินที่ TG8136 เดินทางสู่เมืองนาฮาเกาะโอกินาวา หมู่เกาะที่5 ของญี่ปุ่ น 
(ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง 30 นาที / บริการ อาหาร และเคร่ืองด่ืม พร้อมพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 

***โปรดอยา่นาํสินคา้ที่ทาํเทียมเลียนแบบติดตวัไปยงัประเทศญี่ปุ่ น*** 
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*** ของเหลวที่จะใส่กระเป๋าห้ิวขึ้นเคร่ือง แต่ละช้ินมีปริมาณไม่เกิน100ซีซี รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภณัฑท์ั้งหมด
ตอ้งใส่รวมกนัในถุงใสซิปล็อค  อนุญาตใหน้าํขึ้นคนละ1 ถุง*** 

*** สินคา้ดิวต้ีฟรี ที่ซ้ือจากร้านปลอดภาษีในสนามบิน ตอ้งอยูใ่นถุงปิดผนึกของร้าน หา้มนาํออกจากถุง  
และตอ้งมีใบเสร็จพร้อมแสดงใหเ้จา้หนา้ที่ดู*** 

08:05 (ตามเวลาทอ้งถ่ิน) ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาฮา เกาะโอกินาวา 
* หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้นาํท่านเที่ยวเกาะโอกินาวา่ดา้นทิศใต ้

 * ชมสวนโอกินาว่าเวิลด์ และถ า้เกียวคุเซนโด  แหล่งแสดงวฒันธรรมดั้งเดิมของชาว หมู่เกาะริวกิว เขา้ชม ถ า้
เกียวคุเซนโดถํ้าที่ลึกที่สุดของหมู่เกาะโอกินาวา มีความลึกถึง 5,000เมตรมี อายเุก่าแก่กวา่ 300,000  ปี ปัจจุบนั
เปิดให้ชมแค่ช่วง 850 เมตร ภายในถํ้าจดัทางเดินใหเ้รียบร้อยชมความงดงามและความน่าพศิวงของหินงอกหินยอ้ย 
ลาํธาร นํ้ าตก ที่มีรูปร่างต่างๆนานา 
* ชมหมู่บา้นวฒันธรรม ที่สะทอ้นถึงวถีิชีวติของชาวริวกิวเช่น การเป่าแกว้ การทาํเคร่ืองป้ันดินเผา การทอและยอ้ม
ผา้ การทาํนํ้ าตาลทรายแดง การทาํเคร่ืองดนตรี  ตลอดจนการปรุงสุราพื้นเมือง เป็นตน้ 
* ชม บ้านชาวริวกิวซ่ึงนาํบา้นเก่าของชาวริวกิวอายกุวา่ 100 ปียา้ยมาตั้งที่น่ี ในจาํนวนน้ีมีบา้น 4 หลงัไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรม ซ่ึงอยูใ่ตค้วามควบคุมของ พรบ.โบราณสถานของญี่ปุ่ น 

11:30    อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ญี่ปุ่ นนานาชนิดพร้อมเคร่ืองด่ืมซอฟท์ดร๊ิงค์ 
12:30   * ชมการแสดง ระบ าพื้นเมือง เอซะ ซ่ึงเป็นการแสดงระบาํของชนเผา่ริวกิว ซ่ึงมีการร้องราํดว้ยเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง 

เช่น เคร่ืองสายซนัชิน กลองโอไดโกะ ชิเมไดโกะ ฯลฯ (ใชเ้วลาแสดง 25 นาที) 
14:30 * จากนั้นเดินทางสู่ อาชิบีน่าเอาท์ เล็ตมอลล์ซ่ึงจาํหน่ายสินคา้แบนดเ์นมระดบัโลกต่างๆกวา่ 70 ยีห่อ้ ส่วนใหญ่ลดราคา

ลง 30-80 %  จากราคาปกติสินคา้ทีล่ดราคาเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้ตวัอยา่ง หรือสินคา้นอกฤดูกาล ที่มีคุณภาพ 
16:30 * เดินทางเขา้ที่พกั เช็คอิน และพกัผอ่น หรือชมทะเลบริเวณชายหาดหนา้โรงแรมตามอธัยาศยัท่านสามารถใช้บริการ

สระว่ายน ้ากลางแจ้งของโรงแรมได้(โปรดเตรียมชุดว่ายน ้าไปด้วย) 
คํ่า  รับประทานอาหารค า่ที่ห้องจัดเลีย้ง ในโรงแรม 

พกัที่ Southern Beach Hotel & Resort Okinawa 
 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558  ศาลเจ้าชินโต นามิโนอูเอะ –  ปราสาทชูริ – ถนนนานาชาติ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม* เช็คเอาท์จากที่พัก  
 * ชมศาลเจ้าชินโต นามิโนอูเอะซ่ึงเป็น 1 ใน 8 ศาลเจา้ใหญ่ของริวกิว เป็นที่บูชาเทพเจา้ของญี่ปุ่ น ชาวโอกินาวาจะมา
ไหวศ้าลเจา้แห่งน้ีเป็นที่แรกในวนัปีใหม่ของทุกๆปี  ในอดีตเกาะริวกิวเป็นเกาะที่มีการคา้กบั ญี่ปุ่ น เกาหลี จีน และ
เมืองต่างๆทางใตร้วมถึงอาณาจกัรสยาม ผูท้ี่เดินทางมาถึงหรือกาํลงัจะออกเดินทางจะขอพรจากศาลเจา้แห่งน้ีใหก้าร
เดินทางปลอดภยั  พระราชาแห่งริวกิวก็เสด็จมาเป็นตวัแทนชาวริวกิวเพือ่ขอพรใหท้าํมาคา้คล่อง ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ 
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ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองสงบสุข ในยคุสมยัเมจิ อาณาจกัรริวกิวไดล่้มสลายและรวมเขา้กบัญี่ปุ่ น ศาลเจา้แห่งน้ีจึง
ไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นศาสนาบนเกาะแห่งน้ี  
 * ชมปราสาทชูริ  ปราสาทแห่งน้ีไม่ปรากฏวา่เร่ิมสร้างในสมยัใด แต่มีหลกัฐาน วา่เป็นที่ประทบัของพระราชาแห่ง
ราชอาณาจักรริวกิว ปราสาทแห่งน้ีมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1996 และผา่นการบูรณะคร้ังใหญ่มาแลว้ถึง 5 
รอบ ในอดีตเป็นจุดศูนยก์ลางของการปกครองเศรษฐกิจ และวฒันธรรมของเกาะริวกิว มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน
ระหวา่งจีน และญี่ปุ่ น 
* ชมประตูหิน โซโนะยัน อูตากิ (園比屋武御嶽) ซ่ึงเป็นของโบราณ ดั้งเดิม และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก ประตูแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2062 ตั้งอยูบ่ริเวณทางขึ้นสู่ปราสาทชูริโจ ในสมยัโบราณ เม่ือพระราชา
จะเสด็จ ออกนอกเขตพระราชฐาน จะตอ้งเสด็จมาที่ประตูน้ีเพือ่สวดขอพรใหก้ารเดินทางปลอดภยั ประตูน้ีถึงเป็น
ตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมโอกินาวา่โบราณอีกดว้ย 
 * เข้าชมบริเวณพระราชฐานช้ันใน(รวมบตัรเขา้ชมในรายการ)  ซ่ึงเป็นที่ประทบัของพระราชาจดัแบ่งเป็นพระ
ตาํหนกั 3 หลงัคือ พระตาํหนกักลางซ่ึงเป็นที่ประทบั และพระตาํหนกัเหนือ และใต ้ซ่ึงพระตาํหนกัทั้งหมดไดถู้ก
ทาํลายลงในสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 2 ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยใชห้ลกัฐานทางประวติัศาสตร์ต่างๆ  
ท่านสามารถชม พระราชบงัลงัก ์ และส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ รวมทั้งแบบจาํลอง การจดัพระราชพิธี ในยคุที่
ราชอาณาจกัรริวกิวยงัคงเรืองอาํนาจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
บ่าย *  แวะร้านจาํหน่ายยาและเคร่ืองสาํอางที่เป็นที่นิยมของผูบ้ริโภคทัว่ไปของญี่ปุ่ น เช่น ครีมบาํรุงผิวต่างๆ วติามิน ยา

บาํรุง ฯลฯ 
* จากนั้นใหท้่านมีเวลาเป็นอิสระ เดินชอ้ปป้ิงที่ ถนนนานาชาติ “โคคุไซโดริ” ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิง ที่มีช่ือเสียงที่สุด
ของโอกินาวา่ มีหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ ภตัตาคาร ต่างๆตั้งเรียงรายบน สองฝากฝ่ังตามความยาวประมาณ 1.8 
กิโลเมตร ถนนสายน้ีไดช่ื้อมาจากช่ือของโรงภาพยนตร์ “Ernie Pyle International Theatre” ซ่ึงเป็นโรงภาพยนตร์ที่
สร้างขึ้นหลงัส้ินสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 แลว้  จากนั้นความเจริญก็ไดมุ่้งมาสู่ถนนสายน้ีจนกลายมาเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจ การคา้ ร้านอาหาร แฟชั้นลํ้าสมยั นอกจากบนถนนเสน้ใหญ่แลว้ ยงัมีซอยที่สาํคญัต่อเศรษฐกิจคือ เฮวาโดริ 
มทัสุมิโดริ และ อิจิบะ ฮอนโดริ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้เล็กๆ และตลาดสดอีกดว้ย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าแบบป้ิงยา่ง ยากินิคุ  พร้อมบุฟเฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่ นชนิดอ่ืนๆขนมหวาน เคร่ืองด่ืมฯลฯ 
              พกัที่  Mercure Hotel Okinawa Naha หรือ โรงแรมอ่ืนในระดบัราคาใกลเ้คียงกนั 

 

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 หน้าผามันซาโมะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าชูราอูมิ – ชมการแสดงปลาโลมา 

เชา้ อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารในโรงแรม 
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 * เดินทางสู่หน้าผา มันซาโมะริมทะเลที่เป็นจุดชมววิที่งดงาม มีหนา้ผารูปหวัชา้งมนัซาโมะ หมายถึงที่นัง่ที่มีขนนุ่มที่
นัง่ไดห้ม่ืนที่ ตามเพลงพื้นเมืองที่บอกเล่าประวติัของที่น่ี จากที่น่ีท่านจะเห็นทิวทศัน์ของเกาะอิเอจิม่า มินนาจิม่า และ 
เซโซโกะจิม่าที่อยูไ่กลๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
บ่าย * ชอ้ปป้ิงที่ร้านขนมโอคาชิโกะเตนที่เป็นร้านขนมที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของโอกินาวา่โดยเฉพาะ ขนมทาร์ดมนัสีม่วง 

“เบนนิอิโมะ” ที่เป็นเอกลกัษณ์  
 * ชมสวนโอเช่ียนเอก็ซ์โปพาร์ค สถานที่จดังานเอ็กซ์โปทางทะเลนานาชาติในปี 1975ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาเป็น

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ้ าชูราอูมิ และบ่อแสดงโชวป์ลาโลมาที่ทนัสมยัที่สุดในญี่ปุ่ น 
 * ชมการแสดงปลาโลมาแสนรู้ที่ บอ่แสดงโชวป์ลาโลมากลางแจง้ โอคจัิงเธียร์เตอร์ ซ่ึงมี วาฬเพชฌฆาตดาํ และโลมา

ปากขวด ที่มีความฉลาดแสนรู้ และพลงัอนัมหาศาล ที่จะทาํใหท้่านประทบัใจ ในความสามารถดา้นการแสดง ที่หาดู
ไดย้าก (การแสดง 20 นาที) 

* ชม อะควาเร่ียมขนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น มีขนาด 7,500 ลูกบาศกเ์มตร มีพนัธุส์ตัวน์ํ้ าต่างๆ มากกวา่ที่ ที่อ่ืนใดใน
ญี่ปุ่ น  ภายในอะควาเร่ียมไดเ้ล้ียงปลาฉลามวาฬขนาด 7 เมตรคร่ึง 3 ตวั พร้อมฝงูกระเบนราหูขนาด 3-4 เมตร และ
ปลาทะเลชนิดต่างๆ มากมาย* เดินทางกลบัเขา้เมืองนาฮา 

คํ่า  รับประทานอาหารกลางวันค า่ แบบบุฟเฟ่ต์ออร์แกนิค เพ่ือสุขภาพ 
พกัที่  Mercure Hotel Okinawa Naha หรือ โรงแรมอ่ืนในระดบัราคาใกลเ้คียงกนั 

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 อิออนมอลล์ โอกินาว่า ไรคอม – ร่วมเทศกาลชักคะเย่อ โอซึนะฮิกิ                              .    
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารในโรงแรม 

 * นาํท่านเดินทางสู่ AEON MALL Okinawa Rycom โครงการชอ้ปป้ิงคอมแพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาวา่ 
 เสนอแด่ท่านดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวโอกินาวา่ แหล่งชุมนุมร้านคา้กวา่ 220 ร้านคา้ซ่ึงเติมเตม็ร้านคา้แบ
รนดน์าํต่างๆที่ไม่เคยมีในโอกินาวา่ หรือคิวชู มาก่อน  ภตัตาคารร้านอาหารกวา่ 60 เจา้ โรงภาพยนตร์ระดบัมลัติ
แพล็กซ์  นอกจากนั้นยงัมีอะควาเร่ียมขนาด 1,000 ตนัใหท้่านช่ืนชมชีวติใตส้มุทรที่สงบ และงดงาม 
 ร้านคา้ยอดนิยม 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 และร้านคา้อีกมากมายรวมทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ต AEON STYLE 
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เที่ยง ไม่บริการอาหารกลางวันในวันนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ท่านได้เลือกอาหารนานาชนิดจากภัตตาคารในศูนย์ฯ 
15:00 * ถึงบริเวณที่จดังานเทศกาลนาฮ่า โอซึนะฮิกิ หรือ ศึกชักคะเย่อแห่งเมืองนาฮ่า เป็นเทศกาลที่มีมาแต่สมยัที่ยงัคง

เป็นราชอาณาจกัรริวคิว โดยเร่ิมการแข่งกนัในปี พ.ศ. 2255 ระหวา่งเมืองเล็ก 4 เมืองที่รวมกนัเป็นเมืองนาฮา คอื 
เมืองนิชิมาจิ  เมืองฮิงาชิมาจิ เมืองวาคาซะและเมืองอิซุมิซากิ เพือ่บูชาเทพเจา้ใหน้าํความรุ่งเรือง และสุขภาพที่ดี
มาสู่ชาวริวคิว เทศกาลน้ีแต่เดิมจดัเฉพาะในปีที่มีเหตุการณ์สาํคญั เช่นเม่ือคร้ังที่โอกินาวา่ไดถู้กสถาปนาใหเ้ป็น
จงัหวดัหน่ึงของญี่ปุ่ นในปีเมจิที่ 42 (พ.ศ. 2452) หรือเม่ือมีการจดัตั้งเทศบาลเมืองนาฮ่าขึ้นในปีไทโชที่ 1 (พ.ศ. 
2464)ในปี พ.ศ.2514 ไดมี้การร้ือฟ้ืนการแข่งชกัคะเยอ่เชือกยกัษข์ึ้นใหม่ ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของที่ทาํ
การเทศบาลเมืองนาฮาและจดัเทศกาลน้ีขึ้นทกุปี ในวนัอาทิตยก่์อนวนัจนัทร์สปัดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม 
มาตรฐานของเชือก  – จดัทาํเชือกขึ้นใหม่ทุกปีโดยใชฟ้างขา้วเป็นวสัดุ โดยทาํเป็น 2 เสน้คือเชือกฝ่ายหญิง และ
เชือกฝ่ายชาย แต่ละเสน้มีความยาว 100 เมตร มีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.56 เมตร  นํ้ าหนกั 43 ตนั มีเชือกเล็กสาํหรับ
ลาก 256 เสน้ แต่ละเสน้ยาว 7 เมตร 
จาํนวนคนร่วมงาน  - 280,000 คน (แต่ผูท้ี่ร่วมชกัคะเยอ่มีไดเ้พยีง 15,000 ท่านเท่านั้น) 
 ตารางเวลาของการจัดงาน -  การแข่งชักคะเย่อ นาฮ่าโอซึนะฮิกิ ที่ส่ีแยกคุโมจิ บนถนนหลวงสาย 58  

 15:00  ปิดการจราจรบนถนน 
 15:15  พธีิการเปิดงาน การแสดงธง คาราเต ้กลอง 
 15:45  สวมห่วงเชือกฝ่ายชาย และห่วงเชือกฝ่ายหญิงเขา้ดว้ยกนัเสียบสลกั คานูจิเขา้ระหวา่งห่วงของทั้งสองฝ่าย 

   จดัทพัของทั้งสองฝ่ายเปิดบอลกระดาษสี  พธีิตดัไมข้่มนามของผูน้าํทั้งสองฝ่าย 
 16:11  ตีฆอ้งและเร่ิมชกัคะเยอ่ 
 17:00  จบการแข่งขนั    หลงัจบการแข่งขนั จะมีการแจกเชือกชกัคะเยอ่ที่ใชใ้นพธีิ เพือ่ใหทุ้กท่านโชคดีตลอดปี 
 คํ่า   รับประทานอาหารค า่แบบเทปปังยากิทีภ่ัตตาคาร 

      พกัที่  Mercure Hotel Okinawa Naha หรือ โรงแรมอ่ืนในระดบัราคาใกลเ้คียงกนั 
 

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558  นาฮา – กรุงเทพฯ 

เชา้         อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารในโรงแรม 
06:30     จากนั้นเช็คเอาทจ์ากที่พกั และนาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโอกินาวา 
09:10     โดยเที่ยวบินของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG8139 นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 (บริการ อาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเที่ยวบิน) 
12:00      ถึงท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

************************** 
หมายเหตุ   บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก รายการหรือรายละเอียดต่างๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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อัตราค่าบริการ  (บาท)  

ผู้ใหญ่ท่านละ เด็ก ท่านละ พักห้องเดี่ยว เพิม่เงิน เดินทางโดยที่น่ังช้ัน
ธุรกิจ 

39,900 39,900 +10,000 +12,000 
อัตรานี้รวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินเที่ยวบินพิเศษตามรายการ / ค่าภาษีสนามบิน / ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมสถานที่
ต่าง ๆ / ค่ายานพาหนะ / ค่าประกนัอุบติัเหตุ แบบกลุ่ม เง่ือนไขตามกรมธรรม ์ฯ วงเงิน 1,000,000 บาท 
อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ / ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

1. ช าระเงินมัดจ าภายใน 3 วันหลังจองทัวร์ท่านละ 20,000 บาท 
2. ช าระเงินส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไปเก็บค่าใชจ่้ายเบื้องตน้ 2,000 บาท  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-22 วนัขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัขอเก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนัขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
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เง่ือนไข 
1.  ระหวา่งท่องเที่ยว  ถา้ท่านไม่ไปพร้อมคณะหรือขอถอนตวัถือวา่สละสิทธ์ิ  ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือบริการส่วนที่ขาดหายไปได ้  

2. กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได ้อนัเน่ืองมาจากกองตรวจคนเขา้เมือง หรือกรมแรงงาน ปฏิเสธมิใหท้่าน
เดินทางออกจากประเทศไทย หรือท่านไมสามารถขึ้นเคร่ืองบินไดท้นัเวลา หรือไม่สามารถเขา้ประเทศญี่ปุ่ นไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆก็ตาม หรือในกรณีที่ท่านไม่สามารถขึ้นเคร่ืองบินเที่ยวกลบัไดท้นั บริษทัฯไม่อาจคืนเงินท่านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน   

3. พนกังานของบริษทัฯที่ร่วมเดินทางไปกบัคณะ ไม่สามารถเป็นผูรั้บรองหรือคํ้าประกนัต่อการขอเขา้ประเทศญี่ปุ่ นได ้ดงันั้นหาก
ถึงเวลาที่ตอ้งออกเดินทางต่อไปยงัสถานที่ต่างๆตามรายการ หากท่านไม่ปรากฏตวัเพือ่ร่วมเดินทาง ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่คืนเงินใหท้่านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือการเดินทางตามความเหมาะสม   

5.บริษทัฯในฐานะตวัแทนสายการบิน  ยานพาหนะอ่ืนๆ โรงแรมและสาํนกังานจดันาํเที่ยวเพือ่บริการแก่นกัท่องเที่ยว  จะไม่
รับผดิชอบใดๆ ต่อการบาดเจบ็  สูญหาย  เสียหาย  หรือค่าใชจ่้ายต่างๆอนัเกิดจากความล่าชา้  การยกเลิกเที่ยวบิน  อุบติัเหตุ  ภยั
ธรรมชาติ  การนดัหยดุงาน  และปัญหาทางการเมือง การโจรกรรมฯลฯ 
6. การเดินทางในเที่ยวบินพิเศษตามรายการน้ี ไม่มีคะแนนสะสมของ Royal Orchid Plus  
7. เม่ือท่านตกลงชาํระมดัจาํเพือ่ร่วมเดินทางกบัคณะแลว้ ไม่วา่จะชาํระดว้ยตวัท่านเองหรือมีผูใ้ดผูห้น่ึงชาํระเงินแทนท่าน จะถือ
วา่ท่านไดรั้บทราบและตกลงในเง่ือนไขต่างๆที่ปรากฏในรายการฉบบัน้ีแลว้  
 
 
 

 
 


