ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง กรุ งเทพฯ-โอกินาวา โดยสายการบิน PEACH AIR สายการบินในเครื อ ALL NIPPON AIRWAYS
พร้อมบริ การอาหาร HOT MEALS และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 20 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่ องได้ 10 กิโลกรัม

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักใจกลางเมืองโอกินาวา 2 คืน
 เที่ยวครบไฮไลท์ เมืองโอกินาวา ผาหินมันซะ พิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ สวนสับปะรดนาโกะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าชูราอุมิ
ประสาทชูริ โอกินาว่าเวิลด์ โรงงานขนมเค้ก ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ และ ASHIBANA OUTLET MALL

กาหนดการเดินทาง
เดือนกุมภาพันธ์ 60 21 - 24 ก.พ. 60

16,999.-

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

22.30 น.

คณะพร้ อ มกั น ที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ อาคารผู ้โ ดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู . ... เคาน์ เตอร์ … .
สายการบิน PEACH AIR (MM) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

วันที่สอง

สนามบินนาฮา (โอกินาวา) – ผาหินมันซะ – พิพิธภัณฑ์ เหล้ าอะวาโมริ – สวนสั บปะรดนาโกะ –
พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชู ราอุมิ

01.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินพีชแอร์ (PEACH AIR) เทีย่ วบินที่ MM 990
(บริการอาหารร้ อนพร้ อมนา้ ดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินนาฮา เมืองโอกินาว่ า ประเทศญีป่ ุ่ น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.15 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอกินาว่า ระหว่างทางผ่านชม
วิวทิวทัศน์อนั งดงามภายในเกาะและสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องชาวโอกินาว่า ในอดีตเป็ นศูนย์กลาง
ของอาณาจักรริ วกิ ว แต่ถูกญี่ ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้าด้วยกัน ปั จจุบนั เป็ นเมืองเอกและเป็ นเมืองพักตากอากาศ
และยังเป็ นต้นกาเนิ ดศิลปะการต่อสู ้อย่างคาราเต้อีกด้วย หาดทรายขาวสวย น้ าทะเลสี ครามใสสะอาด ปะการัง
ที่ยงั คงสมบูรณ์ ทาให้จงั หวัดโอกินาว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอีกที่หนึ่งของญี่ปุ่น
จากนั้นนาท่านสู่ ผาหินมันซะ (MANZAMO) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงอันโด่งดังของโอกินาว่า จุดชมวิว
ที่สามารถมองเห็ นคลื่นใหญ่โตที่ถาโถมเข้ามาที่ชายฝั่งและวิวทิวทัศน์ทะเลที่งดงามสุ ดไกลลับตา และยังเป็ น
แหล่งปะการังทะเลที่สวยงาม ผาหิ นริ มทะเลนี้ต้ งั อยูใ่ กล้ๆกับที่วา่ การอาเภอเมืองหมู่บา้ นอนนะโซง ชื่อของผา
หิ นมี ความหมายว่า “ทุ่ งหญ้าที่ รองรั บ คนได้นับหมื่ นคน” ซึ่ งหมายถึ งบริ เวณทุ่งหญ้าสี เขี ยวขจี บ นหน้าผา
จุดเด่นความงามของผาหิ นนี้ คือ จุดชมวิวที่สามารถเดินจากลานจอดรถได้เพียงแค่ 1 นาที โดยเฉพาะหากท่าน
ไปผาหิ นในตอนเช้าท่านจะได้สูดอากาศบริ สุทธิ์ พร้ อมกับชมความงามของผืนน้ าทะเลสี ฟ้าใสที่ ไม่มีสิ่งกี ด
ขวางใดๆสุ ดลู กหู ลูกตา ในตอนเย็นท่านสัมผัสกับอีกบรรยากาศของความงามในยามพระอาทิตย์ใกล้ตกดิ น
พื ชพันธุ์ ที่ อยู่ในบริ เวณผาหิ นหรื อ “หมู่พ นั ธุ์ ไม้ตามหิ นเก่ าแก่ ของผาหิ นมันซะ” นั้นได้ถูก กาหนดให้เป็ น
อนุ ส รณ์ ท างธรรมชาติ ข องจัง หวัด ท่ านสามารถเดิ น เล่ น และยังสามารถจัด ปิ กนิ ก ชมวิวความงดงามทาง
ธรรมชาติ น้ ี ได ใกล้ ๆ กั บ ผาหิ น มัน ซะยัง มี โ รงแรมและเรี ย วกัง มากมายหลายระดับ ให้ ท่ า นเลื อ กพัก
จากนั้นนาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ เหล้ าอะวาโมริ (AWAMORI MUSEUM) ตั้งอยูท่ ี่โรงกลัน่ เซอิฟุคุ อะวาโมริ โดย
นาเสนอประวัติความเป็ นมา และขั้นตอนการผลิ ตเหล้าของชาวโอกิ นาว่า ซึ่ งจะเห็ นอุปกรณ์ เครื่ องใช้ และ
ขวดที่เคยใช้ต้ งั แต่อดีต และเชื่ อมสัมพันธ์กบั การเป็ นเครื่ องดื่มของท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ ยงั มีนิทรรศการ
แสดงประวัติ และฉลากที่ดีที่สุดของยาเอะยามะ พร้อมกับคาอธิ บายกระบวนการผลิตและเข้าชมโรงกลัน่ ซึ่ ง
จะมีมุมให้ทดลองชิมรสชาติของเหล้าที่เป็ นที่ชื่นชอบของคนโอกินาว่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนาท่านชม สวนสั บปะรดนาโกะ แหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรที่น่าสนใจ นาท่านชมสวนโดยรถพลังงาน
ไฟฟ้ ารุ่ นล่าสุ ดปราศจากมลพิษ พร้อมเสี ยงบรรยายผ่านลาโพง โดยสามารถเลือกได้หลายภาษา อาทิ อังกฤษ,
เกาหลี , จีน และญี่ ปุ่น ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่ สัปปะรดตัวอย่างที่ จดั ไว้ให้ชม จากนั้นเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ภายในสวนสัปปะรด ซึ่งรวบรวมเปลือกหอยที่มีอายุมาก และหายากมาจากทุกมุมโลก

07.30 น.

เทีย่ ง
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ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

มารวมกันไว้ที่นี่ จากนั้นแวะชมพร้ อมชิ มผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งสกัดมาจากสับปะรดทั้งสิ้ น เช่ นน้ า, ไวน์, เค้ก และ
ผลไม้ส ดเป็ นต้น และพิ เศษ!! ท่ านสามารถซื้ อหาขนมกู ลิโกะโคล่ อน ไส้ สั บ ปะรดได้จากที่ นี่เพี ยงที่ เดี ย ว
เท่านั้น จากนั้นนาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้าชู ราอุมิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ าที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และยังมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ตั้งอยูท่ ี่ตาบลโมโตบุ เป็ นที่แสดง
พันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ TOUCH POOL ซึ่ งเป็ น
LAGOON ขนาดเล็ ก จาลองสภาพธรรมชาติ ข องปลาที่ อ าศัย อยู่บ ริ เวณแนวปะการั ง ซึ่ งประกอบไปด้วย
ปลาดาว, หอยเม่ น , ปลิ ง ทะเล และอื่ น ๆ ซึ่ งสามารถใช้มื อเปล่ าสั ม ผัส ได้อย่า งใกล้ชิ ด ถัดจากนั้น จะเป็ น
JOURNEY TO THE CORAL REEF, THE SEA OF TROPICAL FISH และไฮไลท์ที่ ส าคัญ ของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
แห่ งนี้ คือ THE KUROSHIO SEA ซึ่ งเป็ นห้องที่ ได้ชื่อมาจากกระแสน้ าอุ่นกุโรชิ โวของญี่ ปุ่น ภายในห้องนี้
แสดงพัน ธุ์ ป ลาในแท้ ง ค์ ข นาดใหญ่ สู ง กว่า 8 เมตร กว้า งกว่ า 22 เมตร ท าจากอะคริ ลิ ค ใสหนากว่ า 60
เซนติเมตร น้ าทะเลไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ภายในแท้งค์น้ ี มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยูถ่ ึ ง 3 ตัว
ว่ายเวียนไปมาอย่างสง่างาม พร้อมพันธุ์ปลาอื่นๆ ทั้งกระเบนราหู ฉลามสี ฟ้า และปลาพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเล
นี้ ให้ท่านสามารถถ่ายรู ปได้อย่างใกล้ชิดทั้งแบบพานอราม่าและแบบอันเดอร์ วอเตอร์ ท่านจะยังสามารถพบ
กับปลาฉลามพันธุ์ต่างๆ อยู่อีกมากมายในห้อง SHARK RESEARCH LAB และบริ เวณภายนอกอาคาร ยังมี
SEA TURTLE HOUSE บ่อเลี้ ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ DOLPHIN LAGOON พร้ อมทั้งชมการแสดงของ
ปลาโลมาแสนรู ้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ตอ้ งตรวจสอบเวลาการแสดงก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์)
อิสระอาหารมื้อเย็น เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ านในการชมพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชู ราอุมา
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั ROUTE INN NAHA หรื อระดับเทียบเท่า

อิสระท่ องเทีย่ วหรื อช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (2)
(อาหารเช้ า/ – / –)
ท่านสามารถเดินทางเพื่อไปยังสถานทีต่ ่ างๆ ได้ อย่างสะดวก (ไม่ รวมค่ าเดินทาง) อาทิเช่ น
ย่ านถนนโคคุไซโดริ ย่านช็อปปิ้ งชื่อดังของโอกินาว่า ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่
มีท้ งั ของที่ระลึกและสิ นค้าพื้นเมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสิ นค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย และบนถนนสายนี้ยงั
มีห้าง DONQUIJOTE ห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดังจากย่านชิ นจูกุมาเปิ ดให้บริ การ 24 ช.ม.อีกด้วย หรื อสนุกสนาน
กับการทดลองนัง่ Yui Monorail รถไฟรางเดี่ยวหนึ่ งเดียวของโอกินาว่า เพื่อเดินทางไปยังย่านชิ นโตชิ นที่เป็ น
ที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าชั้นนามากมาย เช่ น DFS Duty Free หนึ่ งเดียวของประเทศญี่ ปุ่น และห้างอื่นๆ เช่ น
Sport Depot , Naha Place หรื อหากท่านที่ ยงั ไม่หนาใจกับการช็อปปิ้ งสิ นค้าญี่ปุ่นที่ห้าง AEON เลือกไปช็อป
ปิ้ งต่อที่ AEON Naha ที่สถานี Oroku ได้อีกด้วย
SHIKINAEN GARDEN อีกหนึ่ งที่ เที่ ยวที่ คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ ยวโอกิ นาว่า SHIKINAEN ถู กสร้ างขึ้ น
ในปลายศตวรรษที่ 18 เป็ นที่ อยู่อาศัยของกษัตริ ยร์ ิ วกิ ว พระราชวังได้ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามเรี ยบง่าย
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อาคารท าจากไม้ หลัง คามุ ง กระเบื้ อ งสี แ ดง บ่ อ เลี้ ย งปลาขนาดใหญ่ และสวนสไตล์ ญี่ ปุ่ นที่ มี ภู มิ ท ัศ น์ ที่
กว้างขวาง มาสัมผัสแหล่งเรี ยนรู ้ ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมชองโอกิ นาว่า ติดอยู่ในรายชื่ อมรดกโลก
ขององค์ก ารยูเนสโก คุ ณ จะได้สั ม ผัส ความงดงามของสวนธรรมชาติ พ้ื น ที่ สี เขี ย วที่ ไ ม่ เหมื อนที่ ไ หน คุ ณ
สามารถใช้เวลาเดินสารวจโดยรอบ Shikinaen Garden และหามุมถ่ายภาพสวยๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน
TSUBOYA POTTERY DISTRICT อยูใ่ นอาเภอ Tsuboya Naha เป็ นศูนย์เครื่ องปั้ นดินเผาของชาวโอกิ นาว่า
เริ่ มต้นมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรริ วกิว มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์งานศิลปะเครื่ องปั้ นดินเผา Tsuboya ให้ได้เรี ยนรู ้
ประวัติความเป็ นมาของการทาเครื่ องปั้ นดินเผาที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ของที่นี่
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั
ROUTE INN NAHA หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ประสาทชู ริ – โอกินาว่ าเวิลด์ – โรงงานขนมเค้ ก – ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ –
ASHIBANA OUTLET MALL – สนามบินนาฮา (โอกินาวา) – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนาท่านชม ปราสาทชู ริ (SHURI CASTLE) เป็ นปราสาทเก่าแก่ของเมืองนาฮา ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของ
จังหวัดโอกิ นาว่า ในอดี ตคือหัวใจของราชวงศ์ริวกิ ว ที่ได้แยกตัวออกมาจากเกาะหลักประเทศญี่ปุ่น ที่ นี่เคย
เป็ นประเทศอิสระที่มีวฒั นธรรมเป็ นของตัวเอง ซึ่ งปราสาทแห่ งนี้ ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางของการบริ หาร และ
เป็ นที่อยูอ่ าศัยของกษัตริ ยม์ านานหลายร้อยปี จนกระทัง่ กลายเป็ นจังหวัดโอกินาว่าในปี 1879 ซึ่ งปราสาทแห่ ง
นี้ ได้รับขึ้นบัญชี เป็ น UNESCO World Heritage และเนื่ องจากตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนิ นเขา จึงทาให้สามารถ
มองเห็ น วิว เหนื อ เมื อ งนาฮาที่ ง ดงามอี ก ด้ว ย (ราคาไม่ ร วมค่ า เข้ า ชมในปราสาทประมาณ 800 เยน/คน)
จากนั้นนาท่านชม โอกินาว่ าเวิลด์ (OKINAWA WORLD) ตั้งอยู่ในเมืองนันโจะ จังหวัดโอกิ นาว่า สถานที่
ท่องเที่ยวที่รวบรวมเรื่ องราวแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ มากมาย
ของโอกิ นาว่า ในตัวโอกิ นาว่าเวิลด์มีสถานที่ น่าสนใจหลายแห่ งด้วยกัน แต่สถานที่ แนะนาให้ไปเยือนมาก
ที่สุด คือ “ถ้ าเกี ยวคุเซ็ น” สามารถเที่ ยวชมได้ตลอดทั้งปี ว่ากันว่าถ้ าแห่ งนี้ เกิ ดขึ้ นจากปะการังธรรมชาติเมื่ อ
300,000 ปี มาแล้ว และยังมี “หมู่บา้ นอาณาจักรริ วกิ ว” หมู่บา้ นโบราณสวยงามที่ถูกจดให้เป็ นทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ ยงั มีสถานที่มากมายที่คุม้ ค่าต่อการไปเยือนเช่น “พิพิธภัณฑ์สวนงูฮาบุ ” ที่เปิ ด
โอกาศให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับสัตว์นานาชนิ ด “สวนผลไม้ทรอปิ คอล”ที่มีตน้ ไม้ถึง 450 ต้นจากพืชพันธุ์ผลไม้
มากมายถึง 100 ชนิ ด และท้ายสุ ดนี้ ยงั มี งานแสดง “การแสดงพื้นเมือง SUPER AISA” ที่ให้ท่านได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์วฒั นธรรมริ วกิวที่มีสเน่ห์ ทั้งนี้อย่าลืมเช็ครอบแสดงก่อนที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงล้ า
ค่านี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนาท่านแวะเที่ยวชม โรงงานขนมเค้ กมันเทศ OKASHI GOTEN ขนมเค้กมันเทศชื่ อดังแห่ งโอกินาวา
เลื อกซื้ อขนมเค้ก ที่ ท าจากมันเทศในหลากหลายรสชาติ มากมาย จากนั้นนาท่ านชม ศาลเจ้ านามิ โนะอุเอะ
(NAMINOUE SHRINE) ศาลเจ้าประจาศาสนาชิ นโต สร้ างขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ สองยุติลง เพื่อ
เป็ นการเตือนให้ระลึกถึงผลเสี ยแห่ งสงคราม ที่นี่ มีพิธีการในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพร เช่น การล้างมือ

เทีย่ ง
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บ้วนปาก ให้สะอาดก่ อนเคารพขอพรเทพเจ้า เป็ นต้น ในช่ วงงานเทศกาลต่างๆ ชาวโอกิ นาวามักจะมาเริ่ ม
ขบวนแห่ จากศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล และให้มีโชคลาภ ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่สาหรับจัดพิธีแต่งงาน
ของชาวโอกินาว่า ตั้งอยูใ่ น NAHA เมืองโอกินาวา เป็ นวัดที่อยูใ่ นเขตธรรมชาติที่สวยงาม เชิ ญนมัสการขอพร
สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของโอกิ น าวา จากนั้ น เดิ น ทางสู่ อาชิ บิ น่ า เอ้ า ท์ เลตมอลล์ ASHIBANA OUTLET MALL
เอ้าท์เลตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอกินาว่า ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 100 แบรนด์ดงั รวมทั้งที่
จาหน่ายครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น อาทิเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ น้ าหอม นาฬิกา ฯลฯ
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา
21.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินพีชแอร์ (PEACH AIR) เทีย่ วบินที่ MM 989
(บริการอาหารร้ อนพร้ อมนา้ ดื่มบนเครื่ อง)
00.15 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**********************************************
*** หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรื อ
การจราจรเป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น
สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่ วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับ
เดียวกัน ทางบริ ษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการ
เดินทาง
2) สาหรั บโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสาหรั บ 3 ท่ าน (เตียงคู่ +เตียงเสริ ม) ซึ่ งท่ าน
อาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน 2 ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สาหรับนอน 2 ท่ านเท่ านั้น และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริ ษัทขออนุญาต
จัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้ อง

อัตราค่าบริการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560

21 - 24 ก.พ. 60

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มรี าคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ

16,999.5,900.-
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ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน
ขาไปและกลับท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่ อง 10 กก.
8. ค่ า ไกด์ ท ้อ งถิ่ น น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชี วิตสู ญเสี ย
อวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มิ นิบาร์ ในห้อง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หาก
ท่ านต้องการสั่ งเพิ่ ม กรุ ณ าติ ดต่ อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ าย
เพิม่ เองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 3,000 เยน ตลอดทริ ป
ต่ อ 1 ท่ าน (**ขออนุ ญาตเก็บที่สนามบินสุ วรรณภู มิ ณ
วันเดินทาง**)
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็ จรั บเงินในนามบริ ษัท หรื อต้ องการใบกากับ
ภาษี)
4. ค่ า น้ าหนั ก กระเป๋ าสั ม ภาระ ที่ ห นั ก เกิ น สายการบิ น
กาหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่ า วี ซ่ าส าหรั บ พาสปอร์ ต ต่ า งด้ า วในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่
พาสปอร์ ตไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)
ใบประจาตัวคนต่ างด้าว 3)ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ยื่ น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ยค่ า บริ การต่ า งหาก (ส าหรั บ
หนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทา
เรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้อง
เป็ นผูช้ าระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่ เหลื อชาระก่ อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงิ นส่ วนที่ เหลื อตามเวลาที่ กาหนด ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
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3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่ อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสาเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่ อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทาง บริษัท
จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิ ก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้า
ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัด
จาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 32 ท่าน(ผูใ้ หญ่ )โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ ยวบิ น ราคาและรายการท่ องเที่ ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่ น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น
ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะ
พานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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