
#10734 ทัวรญ่ีปุน โอกินาวา 4 วัน 2 คืน พิพิธภัณฑสัตวนํ้า
ชูราอูมิ ผามันซาโมะ บิน MM
ทัวรญี่ปุน โอกินาวา ผามันซาโมะ รานโอกาชิ โกเตน สวนสับปะรดนาโกะ
พิพิธภัณฑสัตวนํ้าชุราอูมิ ปราสาทชูริ (ดานนอก) อาชิบานา เอาเลท โอกินาวา
เวิลด ถํ้าธารมรกตเกียวคุเซ็นโด โรงงานแกว ยานถนนโคคุไซโดริ อเมริกันวิลเลจ
อิออน มอลล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาฮะ (โอกินาวา) - หนาผา มันซาโมะ - รานโอกาชิ โก
เตน - สวนสับปะรดนาโกะ - พิพิธภัณฑสัตวน้ําชูราอุมิ   

RESONEX
HOTELS หรือเทียบ
เทาระดับเดียวกัน

3 ปราสาทชูริโจ - อาชิบีนา เอาทเล็ต มอลล - สวนโอกินาวาเวิลด - ถํา้เกียวคุเซนโด
- โรงงานเคร่ืองแกว - ถนนนานาชาติ โคคุไซโดริ   

RESONEX
HOTELS หรือเทียบ
เทาระดับเดียวกัน

4 มิฮามา อเมริกันวิลเลจ - อิออนพลาซาโอกินาวา - ทาอากาศยานนานาชาตินาฮะ
(โอกินาวา) - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
฿19,888  
฿16,888

฿19,888  
฿16,888

฿19,888  
฿16,888

฿7,900

7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 ฿19,888 ฿19,888 ฿19,888 ฿7,900

8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 ฿19,888 ฿19,888 ฿19,888 ฿7,900

14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 ฿19,888 ฿19,888 ฿19,888 ฿7,900

21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 ฿18,888 ฿18,888 ฿18,888 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาตินาฮะ (โอกินาวา) - หนาผา มันซาโมะ -
รานโอกาชิ โกเตน - สวนสับปะรดนาโกะ - พิพิธภัณฑสัตวน้ําชูรา
อุมิ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

Flight Schedule

BANGKOK (BKK) - OKINAWA (NAHA)

Flight (MM 990)
Depart (01.40) / Arrive (08.10) / Frequency (WED,MON,SAT)

Depart (01.25) / Arrive (07.55) / Frequency (TUE,THU,SUN)

Depart (01.55) / Arrive (08.25) / Frequency (FRI)

OKINAWA (NAHA) - BANGKOK (BKK)

Flight (MM 989)
       Depart (21.15) / Arrive (00.20+1) / Frequency (WED,THU,SAT)

       Depart (21.55) / Arrive (00.25+1) / Frequency (MON,TUE,FRI,SUN)

 กิจกรรม ค่ํา

22.30 น พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเตอร สายการบิน พีช แอร โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยตอนรับ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

**01.25/01.40/01.55 น. ออกเดินทางสู ณ สนามบินนาฮะ โอกินาวา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน เท่ียวบินท่ี MM990

(ราคาน้ีไมรวมอาหารบนเครื่องบิน โดยทานสามารถซ้ืออาหารพรอมเครื่องด่ืมไดดวยตนเองบนเครื่องบิน)

่



07.55/08.10/08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวาประเทศญ่ีป ุน ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
ตรวจเช็คสิ่งของ สัมภาระของทานเรียบรอย

นําทุกทานเดินทางสู เกาะโอกินาวา เพ่ือชื่นชมทิวทัศนอันงดงามภายในเกาะและไดสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยูของชาว
โอกินาวา ในอดีตเป็นศูนยกลางของอาณาจักรริวกิวแตถูกญ่ีป ุนยึดเอามาผนวกเขากันปัจจุบันเป็นเมืองเอก

นําทานเดินทางสู ผามันซาโมะ ผาหินท่ีสูงชันกวา 30 เมตรมีลักษณะคลายงวงชางหันหนาสูทะเลจีน พ้ืนท่ีสีเขียวของตน
หญาท่ีขึน้ปกคลุมจนถึงยอดหนาผาตัดกับผืนน้ําทะเลสีฟาใส เป็นทิวทัศนท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงในโอกินาวา

นําทานชม รานโอกาชิ โกเตน รานขายขนมท่ีมีความเกาแกและมีชื่อเสียงมาก เพราะใชวัตถุดิบธรรมชาติทองถิ่นลวนๆ ไมวา
จะเป็นมันมวงรสหวาน น้ําตาลทรายแดง และสับปะรด เป็นตน ขนมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดคือ ขนมมันมวง ท่ีเน้ือมันน ุม หวานกําลัง
ดี เน้ือแปงละลายในปาก ใหทานไดชมโรงงานผลิตและเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบานไดตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม สวนสับปะรดนาโกะ Nago Pineapple Park สับปะรดเป็นสินคาเกษตรท่ีมีอยูบนเกาะโอกินาวา ภายในสวน
จําหนายของท่ีระลึก ผลิตภัณฑตางๆท่ีผลิตจากสับปะรด เชน ไวน น้ําผลไม เคก ช็อคโกแลต สับปะรดอบแหง และสับปะรดสด
นอกจากน้ียังสามารถชมวีธีการปอกเปลือกสับปะรดเพ่ือบรรจุกระปองไดอีกดวย (ไมรวมคาน่ังรถ เพ่ิมทานละ 400 เยน)

นําทานชม พิพิธภัณฑสัตวน้ําชุราอูมิ Okinawa Churaumi Aquarium เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีดีท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน
ไฮไลท!!! ของการเย่ียมชมพิพิธภัณฑสัตวน้ําแหงน้ีคือแท็งกน้ําคุโรชิโอะ ซ่ึงเป็นหน่ึงในแท็งกน้ําท่ีใหญท่ีสุดของโลก ซ่ึงภายใน
น้ันเต็มไปดวยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาวาท่ีหลากหลาย สัตวน้ําท่ีโดดเดนท่ีสุดคือฉลามวาฬยักษ และกระเบนราหู นอกจากน้ี
ยังมีสระน้ํากลางแจงท่ีตัง้อยูใกลริมน้ําซ่ึงเป็นท่ีจัดการแสดงของโลมาแสนรู เตาทะเล และพะยูน ท่ีจัดขึน้เพียงไมกี่ครัง้ตอวัน
(ไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม แตตองตรวจสอบเวลาการแสดงกอนเขาพิพิธภัณฑ)

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ท่ีพัก RESONEX HOTELS หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานนานาชาตินาฮะ (โอกินาวา)

หนาผา มันซาโมะ

รานโอกาชิ โกเตน

 เชา

ตัง้อยูบนเกาะโอกินาวา มีทัง้หมด 4 ชัน้ ชัน้ 1 เป็น Arrival ชัน้ 2 เป็น Departure และ
ทางไปขึน้รถ Monorail สวน เคาเตอร Check-in จะอยูชัน้ 3

เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม นักทองเท่ียวนิยมมาชมพระอาทิตยตกและถายภาพเป็นท่ีระลึก จุด
เดนของหนาผามันซาโมะคือหนาผาท่ีถูกคล่ืนจากมหาสมุทรกัดเซาะจนมีลักษณะเป็นรูป
งวงชาง มันซาโมะมีความหมายวาท่ีน่ังท่ีมีขนน ุมท่ีน่ังไดหมื่นคน

รานโอกาชิ โกเตนเป็นรานขายขนมท่ีมีความเกาแกและมีชื่อเสียงมาก เน่ืองจากใชวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติทองถิ่นลวนๆ ไมวาจะเป็นมันมวงท่ีมีรสหวาน เป็นขนมท่ีมีชื่อเสียงมาก
เน้ือจะหวานมันน ุม ละลายในปาก อีกทัง้ยังมีน ้าตาลทรายแดง และสับปะรด เป็นตนก็
เป็นผลิตภัณฑท่ีขึน้ชื่ออีกดวยเชนกัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปราสาทชูริโจ - อาชิบีนา เอาทเล็ต มอลล - สวนโอกินาวาเวิลด
- ถ้ําเกียวคุเซนโด - โรงงานเคร่ืองแกว - ถนนนานาชาติ โคคุไซโด
ริ

(ราคาน้ีไมรวมอาหารบนเครื่องบิน โดยทานสามารถซ้ืออาหารพรอมเครื่องด่ืมไดดวยตนเองบนเครื่องบิน)

สวนสับปะรดนาโกะ Nago Pineapple Park (ไมรวมคาน่ังรถ เพ่ิมทานละ 400 เยน)

พิพิธภัณฑสัตวน้ําชุราอูมิ Okinawa Churaumi Aquarium (ไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม แตตองตรวจสอบเวลาการแสดงกอนเขา
พิพิธภัณฑ)

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สวนสับปะรดนาโกะ

พิพิธภัณฑสัตวนํ้าชูราอุมิ

 บาย

สับปะรดเป็นสินคาเกษตรท่ีมีอยูบนเกาะโอกินาวามาประมาณ 1 ศตวรรษ แตเน่ืองจาก
สับปะรดจากตางประเทศเขามาตีตลาดทําใหสับปะรดในทองถิ่นราคาตกตํ่า สวนสับปะรด
นาโกะ (Nago Pineapple Park) ทางโอกินาวาสรางใหเป็นแหลงทองเท่ียวขนาดเล็ก
เพ่ือสงเสริมการขายสับปะรดทองถิ่นใหไดมากขึน้

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ตัง้อยูท่ีปลายคาบสมุทรโมโทบุ(Motobu Peninsula)ทาง
ทิศเหนือของเกาะโอกินาวา สรางขึน้ในปี 1976 แหลงทองเท่ียวหลักของสวนแหงน้ี คือ
พิพิธภัณฑสัตวน้ําชุราอูมิ(Okinawa Churaumi Aquarium) คาเขาชม 1,850 เยน

 คํ่า  RESONEX HOTELS หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ปราสาทชูริ Shuri Castle (ไมรวมคาเขาชมปราสาทจายเพ่ิมประมาณ 820เยน/ทาน) ปราสาทชูริดัง้เดิม สรางขึน้
ในชวงปลายยุค 1300 มีบทบาทสําคัญในการรวมอํานาจเกาะไวเป็นหน่ึงเดียว อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของ
ชาวริวกิว ซ่ึงเป็นท่ีประทับของกษัตริยโชเอ็ง ซ่ึงปราสาทแหงน้ีไดรับขึน้บัญชีเป็น UNESCO World Heritage รวมกับโบราณ
สถานอ่ืนๆ ในเกาะโอกินาวา

นําทานชอปป้ิง อาชิบินา เอาทเลท มอลล เป็นเอาทเลทขนาดท่ีใหญท่ีสุดของเมืองโอกินาวา ใหทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบ
รนดเนมมากมาย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู โอกินาวาเวิลด

นําทานชม ถํา้ธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ซ่ึงเป็นถํา้หินงอก และหินยอยสวยงามอยูภายใตผืนดินท่ีลึกกวา 30 เมตร ภายในได
จัดสรางทางเดินเพ่ือใหสามารถชมความงาม ของถํา้ ท่ียาวกวา 700 เมตร ซ่ึงถือเป็นถํา้ท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียภาย ในถํา้ จะมี
อากาศเย็นตลอดทัง้ปี นอกจากน้ียังมีรานจําหนายสินคาประจําทองถิ่น หรือของท่ีระลึกตางๆ รวมถึงรานอาหารอีกดวย

นําทานชม โรงงานแกว Glass Factory ซ่ึงตัง้อยูบริเวณแหลมทางตอนใตของเกาะโอกินาวาโรงงานแหงน้ีเป็นโรงงานผลิต
เครื่องแกวท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัดโอกินาวา เครื่องแกวทัง้หมดทําดวยเทคนิคการขึน้แกวดัง้เดิม และใหทานสามารถเลือกซ้ือเครื่อง
แกวท่ีทานถูกใจได

้ ่ ้ ่ ่ ่



นําทานชอปป้ิงท่ี ยานถนนโคคุไซโดริ ยานชอปป้ิงชื่อดังของโอกินาวา ท่ีชาวตางชาตินิยมมาเดินเลนกันเป็นอยางมาก เพราะท่ี
น่ีมีทัง้ของท่ีระลึกและสินคาพ้ืนเมืองสไตลของโอกินาวาและสินคาสไตลญ่ีป ุนอีกมากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ท่ีพัก RESONEX HOTELS หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ปราสาทชูริโจ

อาชิบีนา เอาทเล็ต มอลล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นปราสาทเกาแกของเมือง เคยเป็นวังหลวงของอาณาจักรริวกิว ปราสาทชูริเป็นปราสาท
เอก 1 ใน 9 สถาณท่ีอันเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโกของเกาะโอกินาวา ปราสาทชูริ คือ
อดีตพระราชวังหลวง ศูนยกลางการปกครองของกษัตริยแหงอาณาจักรริวกิวอันรุงเรือง

เป็นเอาทเลตมอลลท่ีใหญท่ีสุดของเมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวา สําหรับหน ุมสาวนักชอป
ทัง้หลาย ตองบอกวา ถามาท่ีน่ีคงไมไดเดินมือเปลากลับไปแนนอน เพราะท่ีเอาทเลต
มอลลแหงน้ี มีรานคาแบรนดดัง ทัง้แบรนดอินเตอรระดับโลก และแบรนดชัน้ของประเทศ
ญ่ีป ุน เป็นท่ีสําหรับใหนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมายกวา
100 แบรนดดัง อาทิเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ น้ําหอม นาฬิกา ฯลฯ บนพ้ืนท่ีกวา
63,200 ตร.ม.

สวนโอกินาวาเวิลด

ถํ้าเกียวคุเซนโด

โรงงานเครื่องแกว

 บาย

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีรวบรวมเรื่องราวแหลงทองเท่ียวท่ีมีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม
และประวัติศาสตรมากมายของโอกินาวา ในตัวโอกินาวาเวิลดมีสถานท่ีนาสนใจหลายแหง
ดวยกัน

สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีมีชื่อเสียงของโอกินาวาท่ีตัง้อยูท่ีเมืองนันเจียว ภายในโอกินาวาเวิลด
ถํา้แหงน้ีถูกคนพบโดยทีมนักสํารวจจาก มหาวิทยาลัยอิฮิเมะ เมื่อปี ค.ศ. 1967 ชวงท่ีเกาะ
โอกินาวาอยูภายใตการปกครองของทหารอเมริกัน ถํา้ธารมรกตเกียวคุเซ็นโดะ เป็นถํา้
หินงอกหินยอยท่ีความยาวกวา 5 กิโลเมตร และมีความเป็นมายาวนานกวา 300,000 ปี
ปัจจุบันเปิดใหเขาชมเพียง 1 ใน 6 ของความยาวทัง้หมด คือ 890 เมตรเทาน้ัน การชมถํา้
ตองเดินลงบันไดไปกวา 20 เมตร

โรงงานแกว โอกินาวา Glass Factory ตัง้อยูบริเวณแหลมทางตอนใตของเกาะโอกินาวา
โรงงานแหงน้ีเป็นโรงงานผลิตเครื่องแกวท่ีใหญท่ีสุด ในจังหวัดโอกินาวา เครื่องแกว
ทัง้หมดทําดวยเทคนิคการขึน้แกวดัง้เดิม โดยไมไดใชแบบขึน้รูป มีสีสันสดใส ดวยฝีมือ
ชางผูชํานาญ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 มิฮามา อเมริกันวิลเลจ - อิออนพลาซาโอกินาวา - ทา
อากาศยานนานาชาตินาฮะ (โอกินาวา) - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

ปราสาทชูริ Shuri Castle (ไมรวมคาเขาชมปราสาทจายเพ่ิมประมาณ 820เยน/ทาน)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ถนนนานาชาติ โคคุไซโดริ
เป็นยานชอปป้ิง ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของโอกินาวา มีหางสรรพสินคา รานคา ภัตตาคาร ตางๆ
ตัง้เรียงรายบน สองฝากฝ่ังความยาวยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร ถนนสายน้ีไดชื่อมาจาก
ชื่อของโรงภาพยนตร “Ernie Pyle International Theatre”ซ่ึงเป็นโรงภาพยนตรท่ีสราง
ขึน้หลังสิน้สุดสงครามโลกครัง้ท่ี 1 แลว จากน้ันความเจริญก็ไดมุงมาสูถนนสายน้ีจน
กลายมาเป็นแหลงเศรษฐกิจ การคา รานอาหาร แฟชัน้ลํา้สมัยนอกจากบนถนนเสนใหญ
แลว ยังมีซอยท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจ คือ เฮวาโดริ มัทสุมิโดริ และ อิจิบะ ฮอนโดริ ซ่ึงเป็นท่ี
ตัง้ของรานคาเล็กๆ และตลาดสดอีกดวย

 คํ่า  RESONEX HOTELS หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานมุงหนาสู อเมริกัน วิลเลจ American Village ตัง้อยูในเมืองท่ีมีชื่อวา ชาตัง อยูตอนกลางของโอกินาวา สรางเลียน
แบบแหลงชอปป้ิงยานซานดิเอโกในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีน่ีเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีสินคาสารพันหลากหลายสไตลใหทานได
เลือกสรร นอกจากน้ียังมีสถานท่ีบันเทิงสรางความสนุกสนาน เชน โรงภาพยนตร, โบวล่ิง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร, ชิงชา
สวรรค

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู อิออน มอลล Aeon Mall Okinawa หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ภายใน
ตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัย มีรานคาท่ีหลากหลายมากมาย รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

นําทานเดินทางสู สนามบินนาฮะ

21.15/21.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน พีชแอร เท่ียวบินท่ี MM989

00.20/00.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

มิฮามา อเมริกันวิลเลจ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สรางเลียนแบบจาก แหลงชอปป้ิง ยานซานดิเอโก ในประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากโอ
กินาวาเคยเป็นเมืองฐานทัพเกาของทหารอเมริกัน เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีสินคาสารพัด
หลากหลายสไตลใหเลือกสรร นอกจากน้ียังมีสถานบันเทิงท่ีสรางความสนุกสนาน

 บาย



 หมายเหตุ  
Flight Schedule

BANGKOK (BKK) - OKINAWA (NAHA)

Flight (MM 990)
Depart (01.40) / Arrive (08.10) / Frequency (WED,MON,SAT)

Depart (01.25) / Arrive (07.55) / Frequency (TUE,THU,SUN)

Depart (01.55) / Arrive (08.25) / Frequency (FRI)

OKINAWA (NAHA) - BANGKOK (BKK)

Flight (MM 989)
       Depart (21.15) / Arrive (00.20+1) / Frequency (WED,THU,SAT)

       Depart (21.55) / Arrive (00.25+1) / Frequency (MON,TUE,FRI,SUN)

              

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ 

อิออนพลาซาโอกินาวา

ทาอากาศยานนานาชาตินาฮะ (โอกินาวา)

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ชอปป้ิงคอมแพล็กซท่ีใหญท่ีสุดในโอกินาวา ดวยรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวโอกินาวา
รวมรานคาแบรนดดังตางๆกวา 220 ราน

ตัง้อยูบนเกาะโอกินาวา มีทัง้หมด 4 ชัน้ ชัน้ 1 เป็น Arrival ชัน้ 2 เป็น Departure และ
ทางไปขึน้รถ Monorail สวน เคาเตอร Check-in จะอยูชัน้ 3

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน

เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึน้ ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2.ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6.เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7.รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8.การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9.กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
น้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ 

12.กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13.สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14.บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด

15.การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน(ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ
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สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิน้

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมัน่ใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ
 
Flight Schedule

BANGKOK (BKK) - OKINAWA (NAHA)

Flight (MM 990)
Depart (01.40) / Arrive (08.10) / Frequency (WED,MON,SAT)

Depart (01.25) / Arrive (07.55) / Frequency (TUE,THU,SUN)

Depart (01.55) / Arrive (08.25) / Frequency (FRI)

OKINAWA (NAHA) - BANGKOK (BKK)

Flight (MM 989)
Depart (21.15) / Arrive (00.20+1) / Frequency (WED,THU,SAT)

Depart (21.55) / Arrive (00.25+1) / Frequency (MON,TUE,FRI,SUN)

       สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตัว๋เครื่องบิน   หักคาตัว๋ออก 4,000 บาท              

       ฤดูหนาวในญ่ีป ุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได

้ ้ ่



* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * ** ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

 

เดินทางขึน้ตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1.ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2.สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3.ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4.กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

3.ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4.เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก

เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin /
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน

กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชัน้ประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม)

สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

กรณีท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทัง้น้ีขึน้อยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนท่ี
โดนเรียกเก็บเพ่ิม)

ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง)
่ ่ ่



1.รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
(ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

2.หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ
ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวนใหกับทาน

3.หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคา
ใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว

4.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังน้ี
กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไม

ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
 

        
 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทัง้หมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทัง้หมด

ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน 

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมด เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 


