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DOUBLE “O” LANLA 

OKINAWA – OSAKA 6D3N  

 
 

 

 

เท่ียวสองเมืองสุดหรรษา โอกินาว่า - โอซาก้า  
ณ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั โดยสายการบินพีช แอร ์

 

 
 

โอกินาว่า • หน้าผามนัซาโมะ หน้าผาทีถู่กคลื่นลมและคลื่นทะเลกดัเซาะจนมลีกัษณะ  
คลา้ยรปูงวงชา้งและยงัเป็นจดุชมววิพระอาทติยต์กทีส่วยงาม 

   • ชมฉลามวาฬยกัษ์และสตัวน์ ้าใตท้อ้งทะเลโอกนิาว่าที่พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 
                                     ชูราอมิุ 
   • ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่อาชิบินะ เอาทเ์ลท็ 

เกียวโต • วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึง่ตดิรอบสุดทา้ยของการ
ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหมแ่ละเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย 

 • ชมแนวเสาโทรอิหิรอืซุม้ประตูสแีดงทีม่เีสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร ณ  
ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ  

โอซาก้า  • วดัชิเทนโนจิ วดัทางพุทธศาสนาแห่งแรกอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่ น 

• ชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนครโอซากา้ 

   • ชอ้ปป้ิงปิดทา้ยที ่ห้างอิออน มอลล ์ซือ้ของฝากก่อนกลบัเมอืงไทย 

   • อิสระเตม็วนั ใหท้่านไดท้่องเทีย่วอยา่งเตม็อิม่ในเมอืงโอซากา้ 

 

เดินทางขา้มเมืองโดยสายการบินภายในประเทศ 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 20-25 ตลุาคม 2561 

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู >> สนามบินนาฮะ โอกินาว่า 

22.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 6 สายการบินพีช แอร ์
เคาน์เตอร ์M เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

 

วนัท่ีสอง           สนามบินนาฮะ >> หน้าผามนัซาโมะ >> พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าชูราอมิู >>  
                          อาชิบินะ เอาทเ์ลต็ >> สนามบินนาฮะ >> สนามบินคนัไซ >> โอซาก้า 

 
 
 
 
 
01.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาฮะ เมืองโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบิน  

พีช แอร ์เท่ียวบินท่ี MM990 ***ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง (บนเครื่อง
มีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)*** 

07.55 น. เดินทางถึงสนามบินนาฮะ เมืองโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรแล้ว (บริการท่านด้วยอาหารเช้าแบบเบน
โตะบนรถโค้ช) น าท่านออกเดินทางสู่หน้าผามนัซาโมะ หรอืที่เรารูจ้กักนัดใีนชื่อ
ของหน้าผางวงช้าง เนื่องจากลกัษณะของหน้าผาที่ถูกลมและคลื่นทะเลกดัเซาะจนมี
ลกัษณะเหมอืนงวงช้าง โดยชื่อมนัซาโมะนัน้กษัตรยิ์ของอาณาจกัรรวิกวิทรงตัง้ไว้ มี
ความหมายว่าทุ่งหญ้ากวา้งใหญ่ทีค่นหนึ่งหมื่นคนสามารถนัง่พกัได ้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิ
เล่นและดื่มด ่ากับทิวทัศน์ที่สวยงาม ภาพของผืนน ้ าทะเลที่กว้างใหญ่มองไปจนสุด
สายตาตดักบัเสน้ขอบฟ้า เป็นความงดงามทีธ่รรมชาตริงัสรรขึน้มาใหท้่านไดช้ม  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้าชูราอมิู พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีม่ขีนาดแทงคน์ ้าใหญ่

ติดอันดบัโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์สตัว์น ้าที่ดีที่สุดในญี่ปุ่ น ภายในพิพิธภณัฑ์ถูกแบ่ง
ออกเป็นหลายส่วน โดยจะมบีรเิวณใหท้่านไดล้องสมัผสักบัสตัวท์ะเล แทงคน์ ้าสตัวท์ะเล
ในน่านน ้าโอกินาว่า บ่อเต่าและลานแสดงโชว์โลมา โดยไฮไลท์ของพพิธิภณัฑ์สตัว์น ้า
แห่งนี้คอืแทงค์น ้าขนาดใหญ่ที่บรรจุฉลามวาฬ 3 ตวั และสตัว์น ้านานาพนัธุ์ ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัเหล่าสตัวน์ ้าและการแสดงภายในพพิธิภณัฑ ์จากนัน้น าท่านสู่อาชิบิน่า 
เอาท์เล็ท  ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋า แบรนด์สินค้ามากมาย
หลากหลาย อาทิเช่น GUCCI, MARC JACOBS, BANANA REPUBLIC FACTORY 
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STORE, MICHAEL KORS, THE NORTH FACE, LEVI’S, ARMANY, BALLY, 
ADIDAS และอื่นๆ อกีมากมาย 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่สนามบนินาฮะ เพื่อท าการเชค็อนิ 

19.45น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น ด้วยสายการบินพีช แอร ์
เท่ียวบินท่ี MM220 ***ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง (บนเคร่ืองมีบริการ
จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)*** 

21.45 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีสาม           โอซาก้า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ >> โอซาก้า >> 
                          ชินไซบาชิ  

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ที่ติดรอบ
สุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่
ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จาก
พืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืน
เรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์ว
โลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกยีว มองเห็น
ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้า
ศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทาง
สมัผัสกับร้านค้าญี่ปุ่ นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก 
เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิที่ขึน้ชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นต้นก าเนิดกระจาย
ขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ถัว่แดง
ขนานแท้ หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนที่
ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชื่อ
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ไม่แพ้ จงัหวดัชิซูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่, เครื่อง
เซรามคิญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็นที่นับถือ

ของชาวญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ และขอพรในเรื่อง
ของการกสกิรรมใหไ้ดผ้ลผลติทีอุ่ดมสมบรูณ์ และในบรเิวณศาลเจา้ท่านจะพบเหน็รปูปั้น
เทพจิ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวง
สวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ื่นตากบัเสาโทรอิทิีเ่รยีงรายเป็นซุม้ประตูสแีดง ซึง่
เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่าพนัต้น ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาว
ถงึ 4 กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA 
ที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความ
ปรารถนา ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองโอซาก้า อสิระให้ท่านช้อปป้ิง 
ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า ทัง้รา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั 
มสีนิคา้มากมายทัง้สนิค้าแฟชัน่ล่าสุด ชสีทารต์แสนอร่อย จนถงึอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส์ 
และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด สมัผสัชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมี
สสีนัมากกว่าทางฝัง่โตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นที่ระลกึ
กบัจุดเด่นของแต่ละรา้นค้า เช่น ปูยกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปูยกัษ์ ปลาปักเป้าตวัใหญ่ 
หน้าร้านอาหารที่มสี่วนผสมหลกัเป็นปลาปักเป้า ที่พ่อครวัจะต้องมใีบการนัตีความ
สามารถก่อนเปิดรา้น และสญัลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของกูลิ
โกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่ น และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมโบริ ซึ่งท่าน
สามารถลิม้ลองขนมหรอือาหารขึน้ชื่อของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิให้
ท่านได้เพลดิเพลนิกนัตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ ในย่านนี้ยงัมหี้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ 
และมชีื่อเสยีงอย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรอืจะเป็นทาคาชมิาย่า มสีนิค้ามากมายให้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้หาอกีดว้ย 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีส่ี              โอซาก้า >> อิสระเตม็วนั หรือซ้ือทวัรเ์สริม ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน 

 

 
 
 
 



  P a g e  | 5 

DOUBLE O LANLA OKINAWA – OSAKA 6DAYS 3NIGHTS BY PEACH AIR 20-25 OCTOBER 2018 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
อสิระเต็มวนัให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการเดนิทางท่องเที่ยวในเมอืงโอซาก้าตามอธัยาศยั 
หรอืเลอืกซื้อทวัรเ์สรมิ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ โดยไกด์บรกิารไปส่งและรบักลบัโรงแรม
โดยรถไฟ ซึง่ต้องช าระเพิม่ท่านละ 2,500 บาท (ยงัไม่รวมค่าเดนิทางไปสวนสนุกของผู้
เดนิทางและไกด)์ น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 
ที่ทุ่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลก ตื่นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีู้ด ชมฉากจ าลอง
ของนิวยอรค์ ฉากจ าลองเมอืงซานฟรานซสิโก เป็นต้น ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศการ
ต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตื่นเต้นกบัการห้อยโหนโจนทะยานไปกบั
ซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกับการล่องเรอืพร้อมฉากปลา
ฉลามทีจ่ะโผล่ขึน้มาล่าเหยื่อขณะล่องเรอืและฉากอื่นๆ ทีห่วาดเสยีวจากเรื่อง Jaw แลว้
ระทกึใจกบัฉากจ าลองเรือ่ง จรูาสสคิพารค์ (Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยุค
ดกึด าบรรพ์ พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด สนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง 
วอเตอรเ์วลิด์ (Water World) เป็นต้น หรอืคุณหนูจะเลอืกสนุกสนานที่ สนู๊ปป้ี สตูดโิอ 
(Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นนานาชนิด แลว้พบกบัสนู๊ปป้ีและเหล่าผอง
เพื่อนมากมาย และสมัผสักับ “The Wizarding World of  Harry Potter” สวนสนุก
ในธีมของหนังแฟนตาซีช่ือก้องโลกอย่างแฮรร่ี์ พอตเตอร ์ด้วยงบก่อสร้างราว 
500 ล้านดอลลารส์หรฐั (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World 
of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จ าลองมาจากใน
หนั งสือดัง  เช่น  หมู่ บ้ านฮอกส์มี้ด  (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ 
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey 
ride) เป็นต้น และล่าสุดกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการของโซนใหม่ Minnions 
Park อนิเมชัน่ ช่ือดัง ท่ี เหล่าตัวการ์ตูนมินเน่ียนจะมาป่วนทุกท่านให้สนุก
เพลิดเพลินไปกบัเมืองจ าลองภายในเร่ือง 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัท่ีห้า            โอซาก้า >> วดัชิเทนโนจิ >> อิออน มอลล ์>> สนามบินคนัไซ >>  
                         สนามบินนาฮะ >> สนามบินสวุรรณภมิู  

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่วัดชิเทนโนจิ วดัทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืงโอ
ซาก้าและประเทศญี่ปุ่ น สรา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ.593 สมยัเจา้ชายโชโตกุ มอีายุมากกว่า 
1,400 ปี สิง่ก่อสรา้งที่เหน็ในปัจจุบนัเป็นของที่สรา้งขึน้ใหม่โดยใช้สถาปัตยกรรมยุค
อาซุกะ คอืได้รบัอทิธพิลมาจากประเทศจนี โดยมเีจดยี์ 5 ชัน้, วหิารหลงังามเป็นที่
ประดษิฐานรูปสลกัพระโพธสิตัว์เนียวไรและหอธรรม จากนัน้เดนิทางสู่อิออน มอลล ์
ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซื้อ อาทเิช่น ของใช้ใน
บ้าน เครื่องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นอาหารก่อนเดนิทางกลบั 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า เพื่อท าการเช็คอนิ 
15.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาฮะ ด้วยสายการบิน พีช แอร ์เท่ียวบินท่ี MM217 

เพ่ือท าการแวะเปล่ียนเครื่อง***ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง (บน
เคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)*** 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาฮะ  
21.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย ด้วยสายการบินพีช แอร ์

เท่ียวบินท่ี MM989 ***ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง (บนเคร่ืองมีบริการ
จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) *** 

 

วนัท่ีหก               สนามบินสวุรรณภมิู 
 

00.35น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 20-25 ตลุาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบั  ท่านละ 1,000 บาท 

โดยเรียกเก็บพร้อมกบัค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 
 
หมายเหตุ 
 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลง
ราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพ่ือเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการก าหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 
สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 

5. ไม่มีราคาส าหรบัเดก็ 
 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 32,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่านละ 

7,900.- 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบิน 

             -สายการบินไทย ได้น ้าหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น ้าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่านละ 2 ช้ิน น ้าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัส าหรบั 3 
ท่านให้ได้ จ าเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัส าหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัส าหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี
เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 และท่านต้องช าระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ท าการ
จองทวัรแ์ล้ว 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าท า
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการท าเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่าน ้าด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน ้าด่ืมระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
8. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   
 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณีท าการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการหรือน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัร์

เต็มจ านวน 
 
การยกเลิก  
 

1. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เม่ือช าระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเล่ือน
วนัเดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี 

2. กรณีท าการตดักรุป๊สายการบินพีช แอร ์ ไม่สามารถคืนเงินมดัจ าได้ในทุกกรณี 
              และหากยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ    
              ในการคืนเงินค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 
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หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การน าส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเม่ือทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร ์
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 
 
 
 

 


