


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาฮา	โอกินาวา	-	หนาผา	มันซาโมะ	-	รานโอกาชิ	โก
เตน	-	สวนสับปะรดนาโกะ	-	พิพิธภัณฑสัตวน้ําชูราอุมิ

พักที่	RESONEX
HOTELS	หรือเทียบ
เทาระดับเดียวกัน

3 ปราสาทชูริโจ	-	สวนโอกินาวาเวิลด	-	ถํ้าเกียวคุเซนโด	-	โรงงาน
เครื่องแกว	-	ถนนนานาชาติ	โคคุไซโดริ

พักที่	RESONEX
HOTELS	หรือเทียบ
เทาระดับเดียวกัน

4 อิสระทองเที่ยวโอกินาวา	หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	RESONEX
HOTELS	หรือเทียบ
เทาระดับเดียวกัน

5 มิฮามา	อเมริกันวิลเลจ	-	อาชิบีนาเอาท	เล็ตมอลล	-	สนามบินนา
ฮา	โอกินาวา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

15	ต.ค.	60	-	19	ต.ค.	60 21,888	บาท 21,888	บาท 21,888	บาท 7,900	บาท

16	ต.ค.	60	-	20	ต.ค.	60 22,888	บาท 22,888	บาท 22,888	บาท 7,900	บาท

17	ต.ค.	60	-	21	ต.ค.	60 22,888	บาท 22,888	บาท 22,888	บาท 7,900	บาท

18	ต.ค.	60	-	22	ต.ค.	60 22,888	บาท 22,888	บาท 22,888	บาท 7,900	บาท

22	ต.ค.	60	-	26	ต.ค.	60 22,888	บาท 22,888	บาท 22,888	บาท 7,900	บาท

23	ต.ค.	60	-	27	ต.ค.	60 22,888	บาท 22,888	บาท 22,888	บาท 7,900	บาท

24	ต.ค.	60	-	28	ต.ค.	60 23,888	บาท 23,888	บาท 23,888	บาท 7,900	บาท

25	ต.ค.	60	-	29	ต.ค.	60 22,888	บาท 22,888	บาท 22,888	บาท 7,900	บาท

26	ต.ค.	60	-	30	ต.ค.	60 22,888	บาท 22,888	บาท 22,888	บาท 7,900	บาท

27	ต.ค.	60	-	31	ต.ค.	60 21,888	บาท 21,888	บาท 21,888	บาท 7,900	บาท



22.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอร	สายการบิน	พีช	แอร	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยตอนรับ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
**01.25	/	01.40	/	01.55	น.	ออกเดินทางสู	ณ	สนามบินนาฮะ	โอกินาวา	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน

เทีย่วบินที	่MM990
07.55	/	08.10	/	08.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาฮะ	เกาะโอกินาวาประเทศญีป่ ุน	ผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรตรวจเช็คสิ่งของ	สัมภาระของทานเรียบรอย
นําทุกทานเดินทางสู	เกาะโอกินาวา	เพื่อชื่นชมทิวทัศนอันงดงามภายในเกาะและไดสัมผัสกับวัฒนธรรม

ความเป็นอยูของชาวโอกินาวา	ในอดีตเป็นศูนยกลางของอาณาจักรริวกิวแตถูกญี่ป ุนยึดเอามาผนวกเขากัน
ปัจจุบันเป็นเมืองเอก	และเป็นเมืองพักตากอากาศและเป็นตนกําเนิดศิลปะการตอสูอยางคาราเตมีหาดทรายขาว
สวย	น้ําทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณทําใหจังหวัดโอกินาวาเป็นแหลงทองเที่ยวสําคัญอีกเกาะหน่ึง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ผามันซาโมะ	ผาหินที่สูงชันกวา	30	เมตรมีลักษณะคลายงวงชางหันหนาสูทะเลจีน

พื้นที่สีเขียวของตนหญาที่ขึน้ปกคลุมจนถึงยอดหนาผาตัดกับผืนน้ําทะเลสีฟาใส	เป็นทิวทัศนที่สวยงามที่สุดแหง
หน่ึงในโอกินาวา	ในวันที่ทองฟาสดใสจะสามารถ	มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู
นอกชายฝ่ังไดอยางชัดเจน	ชาวญี่ป ุนสวนใหญนิยมที่จะมาตั้งวงปิกนิก	หรือเลนกีฬาโปรดของตน	ความกวาง
ใหญของผาหินแหงน้ีวากันวาสามารถรองรับนักทองเที่ยวถึง	10,000	คนในเวลาเดียวกันไดอยางสบายๆ
จากน้ันแวะชมรานโอกาชิ	โกเตน	รานขายขนมที่มีความเกาแกและมีชื่อเสียงมาก	เพราะใชวัตถุดิบ

ธรรมชาติทองถิ่นลวนๆ	ไมวาจะเป็นมันมวงรสหวาน	น้ําตาลทรายแดง	และสับปะรด	เป็นตน	ขนมที่มีชื่อเสียง
ที่สุดคือ	ขนมมันมวง	ที่เน้ือมันนุม	หวานกําลังดี	เน้ือแปงละลายในปาก	ใหทานไดชมโรงงานผลิตและเลือกซื้อ
เป็นของฝากกลับบานไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สวนสับปะรดนาโกะ	(Nago	Pineapple	Park)	สับปะรดเป็นสินคาเกษตรที่มีอยูบนเกาะโอกินา

วา	แตมีชวงหน่ึงที่สับปะรดจากตางประเทศเขามาตีตลาดทําใหสับปะรดในทองถิ่นราคาตกตํ่า	ทางโอกินาวาจึง
สรางสวนแหงน้ีใหเป็นแหลงทองเที่ยวขนาดเล็ก	เพื่อสงเสริมการขายสับปะรดทองถิ่นใหไดมากขึน้	ภายในสวน
จําหนายของที่ระลึก	ผลิตภัณฑตางๆที่ผลิตจากสับปะรด	เชน	ไวน	น้ําผลไม	เคก	ช็อคโกแลต	สับปะรดอบแหง
และสับปะรดสด	นอกจากน้ียังสามารถชมวีธีการปอกเปลือกสับปะรดเพื่อบรรจุกระปองไดอีกดวย	(ไมรวมคา
นัง่รถ	เพิม่ทานละ	400	เยน)
จากน้ันชม	พิพิธภัณฑสัตวน้ําชุราอูมิ	(Okinawa	Churaumi	Aquarium)	เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ดีที่สุดใน

ประเทศญี่ป ุน
ไฮไลท!!!	ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสัตวน้ําแหงน้ีคือแท็งกน้ําคุโรชิโอะ	ซึ่งเป็นหน่ึงในแท็งกน้ําที่ใหญที่สุด



ของโลก	ซึ่งภายในน้ันเต็มไปดวยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาวาที่หลากหลาย	สัตวน้ําที่โดดเดนที่สุดคือฉลาม
วาฬยักษ	และกระเบนราหู	อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับสัตวน้ําหลากหลายชนิด	ทั้ง	ปลาดาว	ฉลาม	ฉลามเสือ
และฉลามวัว	ปลาเรืองแสง	ตลอดจนหอยตางๆ	นอกจากน้ียังมีสระน้ํากลางแจงที่ตั้งอยูใกลริมน้ําซึ่งเป็นที่จัดการ
แสดงของโลมาแสนรู	เตาทะเล	และพะยูน	ที่จัดขึน้เพียงไมกี่ครั้งตอวัน	(ไมมีคาใชจายเพิม่เติม	แตตองตรวจ
สอบเวลาการแสดงกอนเขาพิพิธภัณฑ)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	RESONEX	HOTELS	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ตั้งอยูบนเกาะโอกินาวา	มีทั้งหมด	4	ชั้น	ชั้น	1	เป็น	Arrival	ชั้น	2	เป็น
Departure	และ	ทางไปขึน้รถ	Monorail	สวน	เคาเตอร	Check-in	จะอยูชั้น	3

เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม	นักทองเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตยตกและถายภาพ
เป็นที่ระลึก	จุดเดนของหนาผามันซาโมะคือหนาผาที่ถูกคลื่นจากมหาสมุทร
กัดเซาะจนมีลักษณะเป็นรูปงวงชาง	มันซาโมะมีความหมายวาที่น่ังที่มีขนนุมที่
น่ังไดหมื่นคน

รานโอกาชิ	โกเตนเป็นรานขายขนมที่มีความเกาแกและมีชื่อเสียงมาก
เน่ืองจากใชวัตถุดิบทางธรรมชาติทองถิ่นลวนๆ	ไมวาจะเป็นมันมวงที่มีรส
หวาน	เป็นขนมที่มีชื่อเสียงมาก	เน้ือจะหวานมันนุม	ละลายในปาก	อีกทั้งยังมีน
้าตาลทรายแดง	และสับปะรด	เป็นตนก็เป็นผลิตภัณฑที่ขึน้ชื่ออีกดวยเชนกัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สวนสับปะรดนาโกะ(Nago	Pineapple	Park)	สรางใหเป็นแหลงทองเที่ยวขนาด
เล็ก	เพื่อสงเสริมการขายสับปะรดทองถิ่นใหไดมากขึน้	โดยคาใชจายในการ
เขาชม	รวมคาน่ังรถชมทุงสับปะรด	ภายในสวนจําหนายของที่ระลึก	ผลิตภัณฑ
ตางๆที่ผลิตจากสับปะรด	เชน	ไวน	น้ําผลไม	เคก	ช็อคโกแลต	สับปะรดอบแหง
และสับปะรดสด	นอกจากน้ียังสามารถชมวีธีการปอกเปลือกสับปะรถเพื่อ
บรรจุกระปองไดอีกดวย

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ	ตั้งอยูที่ปลายคาบสมุทรโมโทบุ(Motobu
Peninsula)ทางทิศเหนือของเกาะโอกินาวา	สรางขึน้ในปี	1976	แหลงทองเที่ยว
หลักของสวนแหงน้ี	คือ	พิพิธภัณฑสัตวน้ําชุราอูมิ(Okinawa	Churaumi
Aquarium)	คาเขาชม	1,850	เยน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	RESONEX	HOTELS	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



ราคาน้ีไมรวมอาหารบนเครื่องบิน	โดยทานสามารถซื้ออาหารพรอมเครื่องดื่มไดดวยตนเองบน
เครื่องบิน
สวนสับปะรดนาโกะ	ไมรวมคานัง่รถ	เพิม่ทานละ	400	เยน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานสู	ปราสาทชูริ	Shuri	Castle	(ไมรวมคาเขาชมปราสาทจายเพิม่ประมาณ	820เยน/

ทาน)	ปราสาทชูริดั้งเดิม	สรางขึน้ในชวงปลายยุค	1300	มีบทบาทสําคัญในการรวมอํานาจเกาะไวเป็นหน่ึงเดียว
อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว	ซึ่งเป็นที่ประทับของกษตัริยโชเอ็ง	ในสมัยรา
ชวงศโช	ซึ่งอาณาจักรริวกิวเป็นอาณาจักรหน่ึงทางตอนใตของญี่ป ุน	ใกลกับเกาะไตหวัน	มีความใกลชิดกับทาง
วัฒนธรรมของจีน	สถาปัตยกรรมของปราสาทแหงน้ี	สวนมากจึงไดรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน	ในสมัยรา
ชวงศหมิง	ซึ่งปราสาทแหงน้ีไดรับขึน้บัญชีเป็น	UNESCO	World	Heritage	รวมกับโบราณสถานอื่นๆ	ในเกาะโอ
กินาวา
นําทานชอปป้ิง	รานเครื่องสําอางและเวชภัณฑ	รานขายเครื่องสําอางและขาวของเครื่องใช	กระจุกกระจิก๊

สไตลญี่ป ุน	ภายในรานมีสินคามากมายหลายชนิด	ทั้งเครื่องสําอางโลคอลแบรนด	อุปกรณแตงหนา	แตงเล็บ
กิฟ๊ชอปนารักๆ	ตลอดจน	ยารักษาโรค	คอลลาเจนแบรนดดังจากญี่ป ุน	และอื่นๆอีกมากมาย	อิสระใหทานได
เลือกซื้อเป็นของฝากกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	โอกินาวาเวิลด	นําทานชม	ถํ้าธารมรกตเกียวคุเซ็นโด	ซึ่งเป็นถํ้าหินงอก	และหินยอย

สวยงามอยูภายใตผืนดินที่ลึกกวา	30	เมตร	ภายในไดจัดสรางทางเดินเพื่อใหสามารถชมความงาม	ของถํ้า	ที่
ยาวกวา	700	เมตร	ซึ่งถือเป็นถํ้าที่ใหญที่สุดในเอเชียภาย	ในถํ้า	จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี	เพราะเป็น	ที่ที่ธารน้ํา
ไหลผานซอกหินอยูตลอดเวลา	กอใหเกิดปรากฏการณหินงอกและหินยอย	ขนาดใหญและกินพื้นที่	เป็นบริเวณ
กวาง	อีกทั้งภายในยังมีธารน้ําใสสะอาดไหลผานซึ่งปลาสามารถดํารงชีวิตไดเป็นอยางดี	นอกจากน้ียังมีราน
จําหนายสินคาประจําทองถิ่น	หรือของที่ระลึกตางๆ	รวมถึงรานอาหารอีกดวย
จากน้ันนําทานชม	โรงงานแกว	Glass	Factory	ซึ่งตั้งอยูบริเวณแหลมทางตอนใตของเกาะโอกินาวาโรงงาน

แหงน้ีเป็นโรงงานผลิตเครื่องแกวที่ใหญที่สุดในจังหวัดโอกินาวา	เครื่องแกวทั้งหมดทําดวยเทคนิคการขึน้แกว
ดั้งเดิม	โดยไมไดใชแบบขึน้รูป	มีสีสันสดใส	ดวยฝีมือชางผูชํานาญ	ชมชางทําแกว	ในขณะทํางานสราง	เครื่อง
แกว	ที่เป็นการสรางสรรคดวยฝีมือของชางแตละคน	ชมหองจัดแสดงผลงานเครื่อง	แกว	และใหทานสามารถ
เลือกซื้อเครื่องแกวที่ทานถูกใจได
นําทานชอปป้ิงที่	ยานถนนโคคุไซโดริ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของโอกินาวา	ที่ชาวตางชาตินิยมมาเดินเลนกัน

เป็นอยางมาก	เพราะที่น่ีมีทั้งของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองสไตลของโอกินาวาและสินคาสไตลญี่ป ุนอีกมากมาย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	RESONEX	HOTELS	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นปราสาทเกาแกของเมือง	เคยเป็นวังหลวงของอาณาจักรริวกิว	ปราสาทชูริ
เป็นปราสาทเอก	1	ใน	9	สถาณที่อันเป็นมรดกโลก	โดยยูเนสโกของเกาะโอกิน
าวา	ปราสาทชูริ	คืออดีตพระราชวังหลวง	ศูนยกลางการปกครองของกษตัริย
แหงอาณาจักรริวกิวอันรุงเรือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ปราสาทชูริ	ไมรวมคาเขาชมปราสาทจายเพิม่ประมาณ	820	เยน/ทาน
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สถานที่ทองเที่ยวที่รวบรวมเรื่องราวแหลงทองเที่ยวที่มีความงามของ
ธรรมชาติ	วัฒนธรรม	และประวัติศาสตรมากมายของโอกินาวา	ในตัวโอกินา
วาเวิลดมีสถานที่นาสนใจหลายแหงดวยกัน

สถานที่ทองเที่ยว	ที่มีชื่อเสียงของโอกินาวาที่ตั้งอยูที่เมืองนันเจียว	ภายในโอ
กินาวาเวิลด	ถํ้าแหงน้ีถูกคนพบโดยทีมนักสํารวจจาก	มหาวิทยาลัยอิฮิเมะ	เมื่อ
ปี	ค.ศ.	1967	ชวงที่เกาะโอกินาวาอยูภายใตการปกครองของทหารอเมริกัน	ถํ้า
ธารมรกตเกียวคุเซ็นโดะ	เป็นถํ้าหินงอกหินยอยที่ความยาวกวา	5	กิโลเมตร
และมีความเป็นมายาวนานกวา	300,000	ปี	ปัจจุบันเปิดใหเขาชมเพียง	1	ใน	6
ของความยาวทั้งหมด	คือ	890	เมตรเทาน้ัน	การชมถํ้า	ตองเดินลงบันไดไปกวา
20	เมตร

โรงงานแกว	โอกินนาวา	Glass	Factory	ตั้งอยูบริเวณแหลมทางตอนใตของ
เกาะโอกินาวาโรงงานแหงน้ีเป็นโรงงานผลิตเครื่องแกวที่ใหญที่สุด	ในจังหวัด
โอกินาวา	เครื่องแกวทั้งหมดทําดวยเทคนิคการขึน้แกวดั้งเดิม	โดยไมไดใช
แบบขึน้รูป	มีสีสันสดใส	ดวยฝีมือชางผูชํานาญ

เป็นยานชอปป้ิง	ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโอกินาวา	มีหางสรรพสินคา	รานคา
ภัตตาคาร	ตางๆตั้งเรียงรายบน	สองฝากฝ่ังความยาวยาวประมาณ	2.2
กิโลเมตร	ถนนสายน้ีไดชื่อมาจากชื่อของโรงภาพยนตร	“Ernie	Pyle
International	Theatre”ซึ่งเป็นโรงภาพยนตรที่สรางขึน้หลังสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่	1	แลว	จากน้ันความเจริญก็ไดมุงมาสูถนนสายน้ีจนกลายมาเป็นแหลง
เศรษฐกิจ	การคา	รานอาหาร	แฟชั้นลํ้าสมัยนอกจากบนถนนเสนใหญแลว	ยัง
มีซอยที่สําคัญตอเศรษฐกิจ	คือ	เฮวาโดริ	มัทสุมิโดริ	และ	อิจิบะ	ฮอนโดริ	ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของรานคาเล็กๆ	และตลาดสดอีกดวย

	พักที่	RESONEX	HOTELS	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา-ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระใหทาน	ชมเมืองโอกินาวา	ตามอัธยาศัย	(ไมมีรถบัสบริการ)	จังหวัดโอกินาวาเป็นจังหวัดที่มีความ

แตกตางไปจากประเทศญี่ป ุน	มีความเป็นเอกลักษณเป็นของตนทั้งดานประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นแบบเฉพาะ
สัมผัสเสนหในความเป็นอัตลักษณของจังหวัดโอกินาวา	ในวันอิสระน้ีทานสามารถสนุกสนานกับการทดลองน่ัง



Trick!!!
•	เมืองนาฮะ	เมืองหลวงของโอกินาวา	มีระบบการขนสงสาธารณะที่เป็นที่นิยม	คือ	โมโนเรียล	ที่สามารถเดินทาง
ไปยังจุดตางๆ	ภายในเมืองไดอยางสะดวกสบาย
•	หามพลาด	ไอศกรีม	Blue	Seal	และสําหรับทานที่เป็นคอเบียรก็ตอง	Orion	beer	ที่มีแหลงผลิตที่โอกินาวา
เทาน้ัน	และมันมวง	รวมถึงผลผลิตที่ทําจากสัปปะรด
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น	เพื่อความสะดวกสบายในการชอปป้ิงทีต่างๆ	บนเกาะโอกินา

วา

Yui	Monorail	รถไฟรางเดี่ยวหน่ึงเดียวของโอกินาวา	เพื่อเดินทางไปยังยานชินโตชินที่เป็นที่ตั้งของหางสรรพ
สินคาชั้นนํามากมาย	เชน
•	Duty	Free	หน่ึงเดียวของประเทศญี่ป ุน
•	Toy	R	Us	รานขายของเลน	เอาใจวัยเด็ก
•	NaHa	main	Place	หางสรรพสินคาขนาดใหญ	ที่มีรานคามากกวา	125	ราน	ทั้งรานอาหาร	เสื้อผาเครื่องแตง
กาย	ตลอดจนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ	เป็นตน
•	หางอิออน	outlet	สุดฮิต	ยอดนิยมของคนไทยไมวาไปญี่ป ุนเมืองไหน	ตองไปที่น่ี
•	MATSUMOTO	KIYOSHI	รานจําหนายเครื่องสําอางชื่อดัง	ที่เป็นรานขวัญใจของชาวไทย	
•	DONQUIJOTE	หางสรรพสินคาชื่อดังจากยานชินจูกุมาเปิดใหบริการ	24	ช.ม.อีกดวย	
•	ยานถนนโคคุไซโดริ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของโอกินาวา	ที่ชาวตางชาตินิยมมาเดินเลนกันเป็นอยางมาก	เพราะที่น่ี
มีทั้งของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองสไตลของโอกินาวาและสินคาสไตลญี่ป ุนอีกมากมาย	
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น	เพื่อความสะดวกสบายในการชอปป้ิงทีต่างๆ	บนเกาะโอกิน

าวา**
ทีพ่ัก	RESONEX	HOTELS	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวโอกินาวา	หรือเลือกซื้อทัวรเสริม	จังหวัดโอกินาวาเป็นจังหวัดที่
อยูตอนใตสุดของประเทศญี่ป ุน	เป็นจังหวัดที่มีเกาะอยูมากมาย	ทั้งเกาะเล็ก
ใหญ	รวมกันแลวมีทั้งหมด	160	เกาะ	ภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความ
อบอุน	มีความหลากหลายทางธรรมชาติ	ทั้ง	กลุมประการังที่สวยงาม	และสัตว
ที่หายาก	อิสระเต็มวัน	ใหทานอิสระชอปป้ิง	อาทิ	เลือกซื้อตัว๋	Monorail	น่ังชม
เมืองโอกินาวา	,	ตลาดปลาถนนเฮวะโดริ	,	โอกินาวา	เวิลล	,	DFS	Gallery
Okinawa	ฯลฯ

	พักที่	RESONEX	HOTELS	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานมุงหนาสู	อเมริกัน	วิลเลจ	American	Village	ตั้งอยูในเมืองที่มีชื่อวา	ชาตัง	อยูตอนกลางของ

โอกินาวา	สรางเลียนแบบแหลงชอปป้ิงยานซานดิเอโกในประเทศสหรัฐอเมริกา	ที่น่ีเป็นแหลงชอปป้ิงที่มีสินคา
สารพันหลากหลายสไตลใหทานไดเลือกสรร	นอกจากน้ียังมีสถานที่บันเทิงสรางความสนุกสนาน	เชน	โรง
ภาพยนตร,	โบวลิ่ง,	คาราโอเกะ,	เกมเซ็นเตอร,	ชิงชาสวรรค,	ไลฟเฮาส,	บาร,	รานอาหาร,	รานหนังสือ,	ราน
เสื้อผา	และรานตัวแทนจําหนายตัว๋เครื่องบิน	โรงแรม	และชายหาด	เรียกไดวามีรานคาตางๆ	รวมกันอยูที่น่ี
เกือบทั้งหมด
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย-ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	อาชิบินา	เอาทเลท	มอลล	เป็นเอาทเลทขนาดที่ใหญที่สุดของเมืองโอกินาวา	ใหทาน

ไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	ตามอัธยาศัย
จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบินนาฮะ



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

21.15	/	21.55	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	พีชแอร	เทีย่วบินที	่MM989
00.20	/	00.25	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สรางเลียนแบบจาก	แหลงชอปป้ิง	ยานซานดิเอโก	ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เน่ืองจากโอกินาวาเคยเป็นเมืองฐานทัพเกาของทหารอเมริกัน	เป็นแหลงชอป
ป้ิงที่มีสินคาสารพัด	หลากหลายสไตลใหเลือกสรร	นอกจากน้ียังมีสถานบันเทิง
ที่สรางความสนุกสนาน

เป็นเอาทเลตมอลลที่ใหญที่สุดของเมืองนาฮา	จังหวัดโอกินาวา	สําหรับหนุมสา
วนักชอปทั้งหลาย	ตองบอกวา	ถามาที่น่ีคงไมไดเดินมือเปลากลับไปแนนอน
เพราะที่เอาทเลตมอลลแหงน้ี	มีรานคาแบรนดดัง	ทั้งแบรนดอินเตอรระดับโลก
และแบรนดชั้นของประเทศญี่ป ุน	เป็นที่สําหรับใหนักทองเที่ยวที่มาเยือนได
ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมายกวา	100	แบรนดดัง	อาทิเสื้อผา	รองเทา
เครื่องประดับ	น้ําหอม	นาฬิกา	ฯลฯ	บนพื้นที่กวา	63,200	ตร.ม.

ตั้งอยูบนเกาะโอกินาวา	มีทั้งหมด	4	ชั้น	ชั้น	1	เป็น	Arrival	ชั้น	2	เป็น
Departure	และ	ทางไปขึน้รถ	Monorail	สวน	เคาเตอร	Check-in	จะอยูชั้น	3

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทาง	หรือปรับราคาคาบริการขึ้น	ในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วัน

กอนการเดินทาง	มิฉะนัน้บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันที่	3	ของการเดินทาง	รวม

จํานวน	2	ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน

น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง
16.	เดินทางขึ้นตํ่า	34	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะ

ชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานท
ราบลวงหนา

1.	มัดจําทานละ	10,000	บาท	ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน	20	วัน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
2.	สวนที่เหลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน

-	หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
-	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
-	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดน้ีแลว
-	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ



-	สงรายช่ือสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาหนงัสือเดินทาง	(Passport)	โดยเซ็นตช่ือพรอมยืนยันวา
ตองการเดินทางทองเทีย่วทริปใด,	วันทีใ่ด,	ไปกับใครบาง,	เบอรโทร	//	[หากไมสงสําเนา
หนงัสือเดินทาง(Passport)	มาให	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิด
พลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิ้น	

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
2.	คารถโคชปรับอากาศ
3.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)
4.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการ

ยื่นรองขอวีซา
4.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน

ขนาดมาตรฐาน
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,000	บาท/ทาน/ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน

(โปรดตรวจสอบ	Passport	:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไป	และเหลือหนากระดาษ
อยางตํ่ า	2	หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม)
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

**	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ	1,000	บาท/ทริป**
**เด็กอายุไมเกิน	2	ปี	(Infant)	ราคา	2000	บาท/ทาน**



*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	ทัง้น้ีเพื่อประโยชน
ของตัวทานเอง	*
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	4,000	บาท
ฤดูหนาวในญีป่ ุนมีขอควรระวัง	:	สภาพอากาศจะมืดเร็ว	สี่โมงเย็นก็มืดแลว	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะปิดเร็ว	1

ชม.	เดินทางควรกะเวลาใหดี	และถาเที่ยวกลางแจง	เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง	แวนควรจะตองมี	เมื่อแสงแดด
กระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได
บริษทัขอสงวนสิทธิ	์:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,

การเมือง,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

สําคัญมาก!!!	ผูโดยสารควรรับทราบ	กอนการเดินทาง
1.	รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรม	ที่พัก

การจราจร	เหตุการณทางการเมือง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	อุบัติเหตุ	สภาพอากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย
อัคคีภัย	หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ	ก็ตาม	(ซึง่เป็นเหตุการณทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทัวรฯ)
โดยทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
2.	หากทานยกเลิกทัวร	เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง	สายการบิน	สภาพอากาศ	ภัยธรรมชาติ

วาตภัย	อัคคีภัย	ทั้งๆ	ที่สายการบิน	หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว	ยังคงใหบริการ
อยูเป็นปกติ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทัง้หมด	หรือบางสวนใหกับทาน
3.	หากในวันเดินทาง	สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได	ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิใ์นการไมคืนคาใชจาย	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทัง้หมด	หรือบางสวนใหกับทาน	ในกรณี

ดังน้ี
-	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	หามผูเดินทาง	เดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง
-	กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
-	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยู
ในประเทศไทย

เงื่อนไขสายการบินพีช	แอรไลน	ทีน่ัง่บนเครื่องเป็นระบบ	Random	หากประสงคจะอัพทีน่ัง่
**ตองแจงลวงหนา	7	วันกอนออกเดินทาง**	รายละเอียด	ดังน้ี
1.	Pleasure	Seat	ราคา	700	บาท/ทาน/เทีย่ว	**โซนดานหนากอน	Exit	Row
2.	Smart	Seat	ราคา	1,000	บาท/ทาน/เที่ยว	**แถวที่	12	ไมสามารถเอนได
3.	Fast	Seat	ราคา	1,500	บาท/ทาน/เที่ยว

ขอมูลเพิม่เติม	เรื่องตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUND	ได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติม	เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin	/	Double)	และ	หองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน
กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มาก	และหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิ	์ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องสัมภาระ	และคาพนักงานยกกระเป า	(Porter)
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	20	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวามาตรฐานได	ทั้งน้ี



ขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนัก
เกิน	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษทัฯ	ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศทีร่ะบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	รวมถึง	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน
ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


