
 
 

 
 

 

EASY SUNSHINE OKINAWA  
เดินทางโดยสายการบิน PEACH AIR บินตรงสู่เกาะโอกินาว่า 

พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิง้ย่างเทปนัยากิแบบไม่อั้น เมนูชาบู  พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก:: 
02 – 05 ธันวาคม 2561 (วันพ่อแห่งชาติ) 22,900 6,900 
27 – 30 ธันวาคม 2561 (วันปีใหม่) 26,900 6,900 
09 – 12 มกราคม 2562 19,900 6,900 
16 – 19  / 23 – 26 / 07 – 10 มกราคม 2562 20,900 6,900 
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 19,900 6,900 
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 20,900 6,900 
05 – 08 มีนาคม 2562 18,900 6,900 
13 – 16 มีนาคม 2562 20,900 6,900 
ราคาอื่นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนด์ไมใ่ช้ตั๋วเคร่ืองบินราคา 15,900 บาท/ท่าน 

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภมู ิ
22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์..... ของสายการบนิ PEACH 

AIR (MM) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง  
   

วันที่ 2 
ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์  - ถ้ าเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ชอ็ปปิ้งชินโตชิน 
ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) 

01.25 น. ออกเดนิทางสู่ ณ สนามบินนาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญี่ปุน่ โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีย่วบินที่ MM990  
***สายการบิน Peach Air  ไม่อนุญาตให้เลอืกที่น่ัง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่น่ัง หากต้องการเลือกที่น่ังจะต้องช าระเงิน 

ตามอตัราที่สายการบินก าหนดและไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองทั้งไปและกลับ 
*** น้ าหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ท่าน ไม่เกิน 1 ชิ้น ถือขึ้นเคร่ือง 10 ก.ก.ไมเ่กิน 2 ชิน้ ***    
 

07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาฮา โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาว่า  ในอดีตเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้าด้วยกัน ปัจจุบันเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองพักตากอากาศ และยังเป็นต้น
ก าเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้อีกด้วย หาดทรายขาวสวย น้ าทะเลสีครามใสสะอาด ปะการังที่ยังคงสมบูรณ์ ท าให้



 
 

 
 

จังหวัดโอกินาว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญอีกท่ีหนึ่งของญี่ปุ่น น าท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้านามิโนอูเอะ ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 
ศาลเจ้าใหญ่ของริวกิว เป็นที่บูชาเทพเจ้าของญี่ปุ่น ชาวโอกิ
นาวาจะมาไหว้ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่แรกในวันปีใหม่ของทุกๆ ปี 
ในอดีตเกาะริวกิวเป็นเกาะที่มีการค้ากับ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน
และเมืองต่างๆ ทางใต้รวมถึงอาณาจักรสยาม ผู้ที่เดินทาง
มาถึงหรือก าลังจะออกเดินทางจะขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ให้
การเดินทางปลอดภัย พระราชาแห่งริวกิวก็เสด็จมาเป็น
ตัวแทนชาวริวกิวเพื่อขอพรให้ท ามาค้าคล่อง ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองสงบสุข ในยุคสมัยเมจิ 
อาณาจักรริวกิวได้ล่มสลายและรวมเข้ากับญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้จึงได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์กลางด้านศาสนาบนเกาะแห่งนี้  
น าท่านชม โอกินาว่าเวิลด์  ต้ังอยู่ในเมืองนันโจะ จังหวัดโอกินาว่า สถานที่ท่องเท่ียวที่รวบรวมเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากมายของโอกินาว่า  ในตัวโอกินาว่าเวิลด์มีสถานที่น่าสนใจหลาย
แห่งด้วยกัน แต่สถานที่แนะน าให้ไปเยือนมากที่สุด คือ ถ ้าเกียวคุเซ็นโด สามารถเท่ียวชมได้ตลอดทั้งปี ว่ากันว่าถ้ าแห่งนี้
เกิดข้ึนจากปะการังธรรมชาติมามากกว่า 300,000 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเปิดให้ชมแค่ช่วง 850 เมตร ภายในถ้ าจัดทางเดินให้
เรียบร้อยชมความงดงาม และความน่าพิศวงของหินงอกหินย้อย ล าธาร น้ าตก ที่มีรูปร่างต่างๆ นานา และยังมี หมู่บ้าน
อาณาจักรริวกิว หมู่บ้านโบราณสวยงามที่ถูกจดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ สวนผลไม้ทรอปิคอล ที่มีต้นไม้ถึง 
450 ต้นจากพืชพันธุ์ผลไม้มากมายถึง 100 ชนิด และท้ายสุดนี้ยังมี งานแสดง การแสดงพื นเมือง Super Aisa ที่ให้ท่าน
ได้สัมผัสกับประสบการณ์วัฒนธรรมริวกิวที่มีสเน่ห์ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอกินาว่าเวิลด์ 

 
 
 

 
 
 
 
จากนั้น ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) ปราสาทแห่งนี้ไม่ปรากฏว่าเริ่มสร้างในสมัยใด แต่มีหลักฐาน 
ว่าเป็นที่ประทับของพระราชาแห่งราชอาณาจักรริวกิว ปราสาทแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 1996 และผ่าน
การบูรณะครั้งใหญ่มาแล้วถึง 5 รอบในอดีตเป็นจุดศูนย์กลางของการปกครองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเกาะริวกิว มี
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีน และญี่ปุ่น  

 
 
 
 
 
 

อิสระช้อปปิ้งที่ย่าน ชินโตชิน ซ่ึงเป็นย่านเมืองใหญ่ มีร้านค้าต่าง ๆ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งมากมาย เช่น ร้านนะฮา เมนเพลส 
ซ่ึงเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างร้านสรรพสินค้า ร้าน 100 เยน ร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น และที่ใกล้ ๆ กัน มีร้านหนังสือ ดี
วีดี สึตายะ ร้านUNIQLO ซ่ึงมีเส้ือผ้าผู้ชาย และผู้หญิงท่ีหลายหลาย หลายสไตล์ให้เลือก ร้าน MUJI เป็นต้น น าท่านช๊อป



 
 

 
 

ปิ้งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นชื่อดัง ณ ยามาดะ เดนกิ มีสินค้าให้เลือกซ้ือมากมายเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นมากมาย  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (1) บริการท่านด้วยเมนูชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น ทัง้ใหท้่านได้รับชมโชว์การแร่
เน้ือปลาทูน่าสดๆ และยังให้ทา่นได้ลิ้มลองปลาทูน่าสดๆ อีกด้วย 

 
 
 
 
 

 
 
 พักที่  Central Naha Hotel  ระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า 
หมายเหตุ : ช่วงวันหยุดของญีปุ่่นโรงแรมอาจจะหนาแนน่ไม่สามารถใช้โรงแรมเดียวกนัทั้ง 2 คนืได้ อาจจะต้องพักคืนแรกนอกเมือง คืนที่สอง
พักในเมือง หรอื พักโรงแรมรีสอร์ทท้ัง 2 คืน ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งใน
ใบนดัหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง  

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) 
จากนั้นน าท่านสู่ คาริยูชิ ให้ท่านได้เพลิดเพลนิกับการ น่ังเรอืท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้ าตื้นและปลาทะเล รวมไปถึง
งูทะเลเอราบุอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงให้อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศ ยอยู่ตามแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ น าท่าน
เดินทางสู่ หน้าผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกว่า 30 เมตร ลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าออกสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของ
ต้นหญ้าที่ข้ึนปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับน้ าทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโอกินาว่า ในวันที่
ท้องฟ้าแจ่มใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนอืและเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ความกว้าง
ใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ถึง 10,000 คนได้อย่างสบาย ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงนิยมที่จะมา
ต้ังแคมป์หรือเล่นกีฬาในสถานที่แห่งนี้ด้วย  

 
 
 
 
 
 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) บริการท่านด้วยเมนูเทปันยากิสไตล์ญีปุ่่น 
น าท่านเดินทางสู่ จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 
เริ่มเปิดให้เข้าชมต้ังแต่ปี 2002 ชื่ออควาเรียมได้มาจากค าว่า Chura หมายถึง ความงาม และ Umi หมายถึง ทะเล ซ่ึง
ได้มาจากการโหวตชื่อจาก 13,000 เสียงโหวตและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เป็นสถานที่แสดงพันธุ์ปลาทะเล ปะการัง
และปลาฉลามมากมาย บนพื้นที่กว่า 19,000 ตารางเมตร มีแทงค์น้ ามากถึง 77 แทงค์ ที่นี่แบ่งออกเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้น
จะแบ่งแยกไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจ าลองระบบนิเวศน์
ที่เสมือนจริง ท าให้ปะการังที่มีชีวิตสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง ชมปลาตัวตัวน้อยแหวกว่ายตามแนวปะการังหลาก

วันที่ 3 หน้าผามันซาโมะ - การ น่ังเรือท้องกระจก – จูราอุมอิควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ  



 
 

 
 

สีที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ชมสัตว์ทะเลมากมาย เช่น งูทะเล ปลิงทะเล หอยเม่น กุ้งมังกรยักษ์ ปูอลาสก้า และที่สุดของ
ความอลังการเกินบรรยาย ตู้ปลาอะครีลิคที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุน่ ขนาดกว้าง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนาถึง 60 ซม. 
ฉากหลังเป็นฉลามวาฬและปลากระเบนขนาดยักษ์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของอควาเรียมแห่งนี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับโลกแห่งท้อง
ทะเลตามอัธยาศัย จากนั้นชม การแสดงปลาโลมาแสนรู้ ที่บ่อแสดงโชว์กลางแจ้ง โอคิจัง เธียร์เตอร์ ซ่ึงมีวาฬ
เพชฌฆาตและโลมาปากขวด ที่มีความฉลาดแสนรู้ที่จะท าให้ท่านประทับใจในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 
นาที)   
น าท่านมุ่งหน้าสู่ อเมริกัน วิลเลจ American Village  ต้ังอยู่ในเมืองท่ีมีชื่อว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกินาวา สร้าง
เลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีมีสินค้าสารพันหลากหลายสไตล์ให้
ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็น
เตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านเส้ือผ้า และร้านตัวแทนจ าหน่ายต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม 
และชายหาด เรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆ รวมกันอยู่ท่ีนี่เกือบทั้งหมด 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยเมนู Japanese Set  
(พร้อมชมโชว์พื้นเมืองโอกินาว่า สุดพิเศษ) 

  พักที ่ Central Naha Hotel  ระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า 
หมายเหตุ : ช่วงวันหยุดของญีปุ่่นโรงแรมอาจจะหนาแนน่ไม่สามารถใช้โรงแรมเดียวกนัทั้ง 2 คนืได้ อาจจะต้องพักคืนแรกนอกเมือง คืนที่สอง
พักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอร์ทท้ัง 2 คืน ทางบรษิัทขออนญุาตเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนดัหมายการเดนิทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วนัก่อนเดนิทาง  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) 
อิสระให้ท่าน ชมเมืองโอกินาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ใน
ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากต าแหน่งที่ต่ังซ่ึงอยู่ห่างจากเกาะใหญ่ทั้ง 4 ซ่ึงเป็นเกาะหลักของประเทศ   จึงท าให้โอกินาว่ามีความเป็น
เอกลักษณ์ในแบบฉบบัของตนเอง ทั้งด้านประเพณแีละวัฒนธรรม ท่านจะได้สัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกินาว่า สัมผัส
กับวัฒนธรรมประเพณีที่น่าค้นหา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซ้ือสินค้าตามสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆ อาทิ Duty Free, Toy R Us, NaHa 
Main Place, Aeon Mall, ร้าน 100 เยน, Use Shop หรือห้างสรรพสินค้าอื่นๆ อีกมากมายตามเส้นทางของ Monorail และท่าน
สามารถช้อปปิ้ง ถนนโคคุไซ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "The Miracle of Mile" นั้นเป็นถนนสายส้ัน ความยาว1.6 กิโลเมตร ที่ได้ชื่อว่า 
The Miracle of Mile นั้นก็ด้วยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในช่วงหลังสงคราม ตลอดสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้า 
ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านเคลือบ 

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งที่ต่างๆ บนเกาะโอกินาว่า** 
รถไฟฟา้โมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดียวบนเกาะแห่งนี้ โดยจะวิง่ผ่านใจกลางเมืองนะฮา เริ่มต้นจากสนามบนิไปยังสถานที่ต่างๆ รวม
ทั้งหมด 15 สถานี แนะน าวา่หากเดินทางในเม่ือเมืองนะฮา เดนิทางด้วยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวกท่ีสุด หากนั่งจากต้นสถานี ไปถึง
สถานีสุดท้ายใช้เวลาเพียง 27 นาท ี

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกดค์อยแนะน าการเดินทาง)  - สุวรรณภูม ิ



 
 

 
 

 
   ***กรณีหากได้พักนอกเมืองนาฮา ทางบริษัทจะจดัรถบริการรับ-ส่งเข้าเมอืงตามจดุนัดพบที่บริษัทก าหนด*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ารถไฟฟ้าโมโนเรลแบบใช้ได้ไมจ่ ากัดรอบ (ใชไ้ด้ 24 ชั่วโมง) ราคา 700 เยน 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาฮา กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย 

21.55 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM 989  
***สายการบิน Peach Air  ไม่อนุญาตให้เลือกที่น่ัง ระบบจะเป็นระบบสุม่ที่น่ัง หากต้องการเลอืกที่น่ังจะต้อง
ช าระเงินตามอัตราที่สายการบินก าหนดและไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองทัง้ไปและกลับ   
*** น้ าหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ท่าน ไม่เกิน 1 ชิ้น ถือขึ้นเคร่ือง 10 ก.ก.ไมเ่กิน 2 ชิ้น ***  

00.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 
 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ า 
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 

 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมที่ญีปุ่่นห้องค่อนข้างเลก็ และบางโรงแรมไม่มหี้องส าหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่
นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไมม่ีเตียง
ทวิน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดบัเบิ้ลส าหรับนอน 2 ท่าน 

2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าในกรณีที่มี
เหตุการณส์ุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท์ี่ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษทั
รถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ชั่วโมง / วัน หากเกิดเหตุการณส์ุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ
สลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 



 
 

 
 

การเดนิทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านขึ้นไป 
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดังกล่าว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลือ่นการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 5,000 เยนหรือ 1,500 บาท ตลอดทริป  
กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทีท่ าการจอง  
หากไม่ช าระภายในวันที่ก าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครื่องบนิไป-กลบั ตามเท่ียวบนิที่ระบุในรายการท่องเท่ียว 

✓ ค่าภาษีสนามบนิ ภาษนี้ ามัน 

✓ ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวหรือระดบัเดียวกัน 

✓ ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิตามท่ีระบุในรายการท่องเที่ยว 

✓ ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทวัร์ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าประกนัอบุัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรอืเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกนิกวา่ที่สายการบินก าหนด 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เชน่ อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ
ของโรงแรม เปน็ต้น 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของแต่ละประเทศ 

 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท / ท่าน / ทริป  
(ส าหรับกรุ๊ปทีม่ีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ) 

 
ที่น่ังบนเคร่ืองสายการบิน PEACH AIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านสามารถอัพเกรดที่นั่งได้ รายละเอียดดังนี้ 



 
 

 
 

1. ที่นั่ง FAST SEAT ช าระเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน / เที่ยว 
เป็นที่นั่งในแถวหน้าสุด (แถวที่ 1) มีพื้นที่ ว่างด้านหน้าตรงที่พักขากว้างเป็นพิเศษ ,  ออกจากเครื่องได้เป็นคนแรก 
นอกจากนี้  ทางสายการบินจะติดป้ายให้สิทธิพิเศษที่สัมภาระโหลดใต้ เครื่องของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถรับสัมภาระได้
รวดเร็วขึ้น (ทางบริษัทไม่สามารถรับรองได้ ว่าท่านจะได้รับสิทธิพิ เศษในการรับสัมภาระก่อนทุกครั้ง  อันเนื่องจาก
สภาพการณ์ต่างๆของสนามบิน) ทางสายการบินแนะน าให้ท่านใช้บริการ Fast Seat ในกรณีที่ท่านรีบเร่งหรือต้องการ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
* ผู้ โดยสารพร้อมเด็กสามารถใช้บริการที่นั่งโดยสารในแถวที่ 1 (Fast Seat ) ได้ ทั้งนี้  กรุณารับทราบว่า เก้า อ้ีส าหรับ
เด็ก บางประเภทมีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถติดตั้ งกับที่นั่งโดยสารได้ 
* บริ เวณที่นั่ งโดยสารในแถวที่1 (Fast Seat ) ไม่สามารถยกที่วางแขนขึ้นได้  
2. ท่ีนั่ง SMART SEAT ราคา 800 บาท / ท่าน / เที่ยว 
ที่นั่งโดยสารบริ เวณแถวที่  2 จากด้านหน้า จนถึงแถวที่  5 และที่นั่ งแถวหน้าประตูฉุกเฉิน (แถวที่  12, 13 ) 
ที่นั่งโดยสารบริ เวณแถวที่  2 จากด้านหน้า จนถึงแถวที่5 เพิ่มความสะดวกเวลาขึ้นและลงเครื่องบิน ส่วนที่นั่งแถวหน้า
ประตูฉุกเฉิน (แถวที่  12, 13 ) จะมีบริเวณวางเท้าที่กว้างกว่าที่นั่ง อ่ืนๆ  
* ท่านผู้ โดยสารที่มีที่นั่ งส าหรับเด็ก (ชายด์ ชีท) ไม่สามารถนั่งบริเวณที่นั่งหน้าปร ะตูฉุกเฉิน แถวที่  12, 13 ได้ 
* ที่นั่งแถวที่ 12, 13 ซึ่งเป็นที่นั่งบริเวณประตูฉุกเฉินนั้นมีข้อจ ากัดในการใช้ กรุณาตรวจสอบตามด้านล่างนี้  
* โปรดรับทราบว่าที่นั่งแถวที่  12 ไม่สามารถเอนเก้าอี้ ได้ 

*หมายเหตุ หากมีความประสงค์จะอัพเกรดที่น่ังกรุณาแจง้ 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องเช็คที่น่ังว่างกับทาง
เจ้าหน้าที่เท่านั น 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

• ช าระคา่ทัวร์ยอดมัดจ า หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

• ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 
เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทัง้หมด 

• กรณีกรุป๊ที่เดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เปน็ต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการนัตีมัดจ าที่นั่งกบั
ทางสายการบนิ รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมท่ีพักต่างๆ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัด
จ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เม่ือออกต๋ัวแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไมไ่ด้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได ้ เนื่องจากเปน็นโยบายของ
สายการบนิ 

หมายเหต ุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป 

• ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง 

• ต๋ัวเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท์ี่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การ
นัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจาก



 
 

 
 

 

การโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

• กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

• กรณีที่ท่านสละสทิธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอครองสิ่ง
ผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตเข้าประเทศญี่ปุน่) 

 
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่

ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ึนตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยนืยัน
การมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี ้

1. ต๋ัวเครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุน่ได ้ 

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เปน็ต้น) 
3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ในระหว่างพ านักอยู่ในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุน่ 

เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ไดม้กีารจัดเตรียมไว้ให้แล้ว  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุน่  
(กรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ไม่ต่ าว่า 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะส้ันเท่านั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกิน 15 วนั 
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุน่ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ 
กรณีผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ท้ังในประเทศไทยและประเทศ

ญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน เนื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนบรษิัทฯ  


