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โดยสายการบนิ Peach Airline  

เปิดประสบการณ์ใหม ่ โอกนิาวา่ เกาะสวรรคแ์ห่งญีปุ่่ น 

บนิตรงสายการบนิ Peach Air 

สมัผสัวฒันธรรมชาวรวิกวิ ณ ปราสาทชูร ิ

ชมสตัวโ์ลกใตน้ า้ ณ พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชุราอมู ิ

Wifi บนบสั / มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเด ีย่ว 

30 กนัยายน - 04 ตุลาคม 2560 19,888.- 7,900.- 

02-06 ตุลาคม 2560 21,888.- 7,900.- 

05-09 ตุลาคม 2560 22,888.- 7,900.- 

06-10 ตุลาคม 2560 22,888.- 7,900.- 

12-16 ตุลาคม 2560 22,888.- 7,900.- 

18-22 ตุลาคม 2560 22,888.- 7,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

**เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ราคา 2000 บาท/ทา่น** 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

22.30 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ พชี แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอย

ตอ้นรับ 

วนัสอง สนามบินนาฮา โอกินาวา่ –  ผามนัซาโมะ - ร ้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – 

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชุราอูม ิ 

**01.25/01.40/01.55 น. ออกเดนิทางสู่ ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่น  

โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่MM990 

 (ราคานีไ้มร่วมอาหารบนเครือ่งบนิ โดยทา่นสามารถซื้ออาหารพรอ้มเครือ่งดืม่ไดด้ว้ยตนเองบน

เครือ่งบนิ)  

**หมายเหตุ วนัที ่30, 02, 11 และ 18  เครือ่งออกตอน 01.25 น. ส่วนวนัที ่06 เครือ่งออกตอน 01.40 น. และวนัที ่

05 กบัวนัที ่12 เครือ่งออกตอน 01.55 น. ** 
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07.55/08.10/08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาฮะ เกาะโอกนิาวาประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรตรวจเช็คสิง่ของ สัมภาระของท่านเรยีบรอ้ย แลว้น าทุกท่านเดนิทางสู่ เกาะโอกินาวา เพื่อชื่น

ชมทวิทัศนอ์ันงดงามภายในเกาะและไดสั้มผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกนิาวา ในอดตีเป็น

ศูนย์กลางของอาณาจักรรวิกวิแต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเขา้กันปัจจุบันเป็นเมอืงเอก และเป็นเมอืงพัก

ตากอากาศและเป็นตน้ก าเนิดศิลปะการต่อสูอ้ย่างคาราเตม้หีาดทรายขาวสวย น ้าทะเลสคีรามและ

ปะการังที่ยังสมบูรณ์ท าใหจั้งหวัดโอกนิาวาเป็นแหล่งท่องเท ี่ยวส าคัญอีกเกาะหนึ่ง จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่ ผามนัซาโมะ ผาหินทีสู่งชันกว่า 30 เมตรมลัีกษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้สู่ทะเลจนี พื้นท ี่ส ี

เขยีวของตน้หญา้ทีข่ ึน้ปกคลุมจนถงึยอดหนา้ผาตัดกับผนืน ้าทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทัศนท์ ีส่วยงามทีสุ่ด

แห่งหนึง่ในโอกนิาว่า ในวันทีท่อ้งฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนอืและ

เกาะทีอ่ยู่นอกชายฝ่ังไดอ้ย่างชัดเจน ชาวญีปุ่่นส่วนใหญ่นยิมที่จะมาตัง้วงปิกนกิ หรอืเล่นกฬีาโปรดของ

ตน ความกวา้งใหญ่ของผาหนิแห่งนีว่้ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเท ีย่วถงึ 10,000 คนในเวลาเดยีวกัน

ไดอ้ย่างสบายๆ จากนั้นแวะชมร้านโอกาชิ โกเตน รา้นขายขนมที่มคีวามเก่าแก่และมีชือ่เสียงมาก 
เพราะใชวั้ตถุดบิธรรมชาตทิอ้งถ ิน่ลว้นๆ ไม่ว่าจะเป็นมันม่วงรสหวาน น ้าตาลทรายแดง และสับปะรด เป็น

ตน้ ขนมทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดคอื ขนมมันม่วง ท ีเ่นือ้มันนุ่ม หวานก าลังด ีเนือ้แป้งละลายในปาก ใหท้่านไดช้ม

โรงงานผลติและเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นไดต้ามอัธยาศัย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านชม สวนสบัปะรดนาโกะ (Nago Pineapple Park) สับปะรดเป็นสนิคา้เกษตรทีม่อียู่บนเกาะ

โอกินาว่า แต่มช่ีวงหนึง่ท ี่สับปะรดจากต่างประเทศเขา้มาตีตลาดท าใหสั้บปะรดในทอ้งถ ิน่ราคาตกต ่า 

ทางโอกนิาว่าจงึสรา้งสวนแห่งนีใ้หเ้ป็นแหล่งท่องเท ีย่วขนาดเล็ก เพื่อส่งเสรมิการขายสับปะรดทอ้งถ ิ่น
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ใหไ้ดม้ากขึน้ ภายในสวนจ าหน่ายของทีร่ะลกึ ผลติภัณฑต่์างๆทีผ่ลิตจากสับปะรด เช่น ไวน ์น ้าผลไม ้

เคก้ ช็อคโกแลต สับปะรดอบแหง้ และสับปะรดสด นอกจากนียั้งสามารถชมวธีีการปอกเปลอืกสับปะรด

เพื่อบรรจุกระป๋องไดอ้กีดว้ย (ไมร่วมคา่น ัง่รถ เพิม่ทา่นละ 400 เยน) จากนัน้ชม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้

ชุราอู มิ (Okinawa Churaumi Aquarium) เ ป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าท ี่ดีท ี่สุดในประเทศญี่ปุ่น 

ไฮไลท!์!! ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสั์ตวน์ ้าแห่งนีค้อืแท็งกน์ ้าคุโรชโิอะ ซึง่เป็นหนึง่ในแท็งกน์ ้าท ีใ่หญ่

ทีสุ่ดของโลก ซึง่ภายในนัน้เต็มไปดว้ยสิง่มชีวี ิตในทะเลแถบโอกินาว่าทีห่ลากหลาย สัตวน์ ้าท ีโ่ดดเด่น

ทีสุ่ดคอืฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู อิสระใหท้่านไดเ้พลดิเพลินกับสัตวน์ ้าหลากหลายชนดิ ทั ้ง 

ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสอื และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนียั้งมีสระน ้า

กลางแจง้ท ีตั่ง้อยู่ใกลร้มิน ้าซึง่เป็นทีจั่ดการแสดงของโลมาแสนรู ้เต่าทะเล และพะยูน ทีจั่ดขึน้เพียงไม่ก ี่

ครัง้ต่อวัน (ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ แตต่อ้งตรวจสอบเวลาการแสดงกอ่นเขา้พพิธิภณัฑ)์ 

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัสาม ปราสาทชูร ิ(ดา้นนอก) – รา้นเครือ่งส าอางและเวชภณัฑ ์– โอกนิาวา่เวลิด ์– ถ า้ธารมรกตเกยีว

คุเซ็นโด -  โรงงานแกว้ - ยา่นถนนโคคุไซโดร ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทชูร ิShuri Castle (ไมร่วมค่าเข้าชมปราสาทจา่ยเพิ่มประมาณ 820

เยน/ทา่น) ปราสาทชูรดัิง้เดมิ สรา้งขึน้ในช่วงปลายยุค 1300 มบีทบาทส าคัญในการรวมอ านาจเกาะไว ้

เป็นหนึ่งเดียว อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว  ซึง่เป็นที่ประทับของ

กษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช ซึง่อาณาจักรรวิก ิวเป็นอาณาจักรหนึง่ทางตอนใตข้องญีปุ่่น ใกลก้ับ

เกาะไตห้วัน มคีวามใกลช้ดิกับทางวัฒนธรรมของจนี สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี ้ส่วนมากจงึไดรั้บ

อทิธพิลมาจากประเทศจนี ในสมัยราชวงศห์มงิ และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครัง้ท ีส่องตอนที่

กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกทีโ่อกินาว่าได ้พิษแห่งสงครามท าใหป้ราสาทถูกท าลายลง

เกือบทั ้งหมด เหลือเพียงก าแพงปราสาทเพียงไม่ก ี่ส่วนโผล่พน้เหนือพื้นดินขึน้มาเพียง 20-30 

เซนตเิมตร จนกระทั่งปี 1992 ไดม้ ีการก่อสรา้งปราสาทชูริโจขึ้นใหม่หมดใหม้โีครงสรา้งลักษณะเดิม 
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โดยอา้งองิจากภาพถ่ายในอดตี บันทกึทางประวัตศิาสตร ์และความทรงจ าของผูอ้ยู่อาศัยอยู่แถบนัน้ และ

ในปี 1879 ซึง่ปราสาทแห่งนีไ้ดรั้บขึน้บัญชเีป็น UNESCO World Heritage ร่วมกับโบราณสถานอืน่ๆ ใน

เกาะโอกนิาว่า น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นเครือ่งส าอางและเวชภณัฑ์ รา้นขายเครือ่งส าอางและขา้วของ

เครือ่งใช ้กระจุ๊กกระจิ๊กสไตลญ์ีปุ่่น ภายในรา้นมสีนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งส าอางโลคอลแบรนด ์

อุปกรณ์แต่งหนา้ แต่งเล็บ กิ๊ฟชอ้ปน่ารักๆ ตลอดจน ยารักษาโรค คอลลาเจนแบรนดดั์งจากญีปุ่่น และ

อืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากกันตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

  

น าท่านเดินทางสู่ โอกนิาวา่เวลิด ์น าท่านชม ถ า้ธารมรกตเกยีวคุเซ็นโด ซึง่เป็นถ ้าหนิงอก และหิน

ยอ้ยสวยงามอยู่ภายใตผ้นืดนิทีล่กึกว่า 30 เมตร ภายในไดจั้ดสรา้งทางเดนิเพื่อใหส้ามารถชมความงาม 

ของถ ้า ท ีย่าวกว่า 700 เมตร ซึง่ถ ือเป็นถ ้าท ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีภาย ในถ ้า จะมอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี 

เพราะเป็น ทีท่ ีธ่ารน ้าไหลผ่านซอกหนิอยู่ตลอดเวลา ก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์หนิงอกและหนิยอ้ย ขนาด

ใหญ่และกนิพื้นท ี ่เป็นบรเิวณกวา้ง อกีทัง้ภายในยังมธีารน ้าใสสะอาดไหลผ่านซึง่ปลาสามารถด ารงชวีิต

ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนียั้งมรีา้นจ าหน่ายสินคา้ประจ าทอ้งถ ิ่น หรอืของทีร่ะลึกต่างๆ รวมถงึรา้นอาหาร

อกีดว้ย จากนัน้น าท่านชม โรงงานแกว้ Glass Factory ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณแหลมทางตอนใตข้องเกาะโอ

กนิาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลติเครือ่งแกว้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโอกนิาวา เครือ่งแกว้ทัง้หมดท า

ดว้ยเทคนคิการขึ้นแกว้ดัง้เดิม โดยไม่ไดใ้ชแ้บบขึ้นรูป มสีสัีนสดใส ดว้ยฝีมอืช่างผูช้ านาญ ชมช่างท า

แกว้ ในขณะท างานสรา้ง เครือ่งแกว้ ท ีเ่ป็นการสรา้งสรรคด์ว้ยฝีมอืของช่างแต่ละคน ชมหอ้งจัดแสดงผล

งานเครือ่ง แกว้ และใหท้่านสามารถเลอืกซือ้เครือ่งแกว้ท ีท่่านถูกใจได ้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ยา่นถนนโคคุ

ไซโดร ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอกนิาว่า ท ีช่าวต่างชาตนิยิมมาเดนิเล่นกันเป็นอย่างมาก เพราะทีน่ ีม่ทีั ้ง

ของทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมอืงสไตลข์องโอกนิาว่าและสนิคา้สไตลญ์ีปุ่่นอกีมากมาย 

ค ่า  อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ี่  อิสระชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื ทอ่งเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโอกนิาวา่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อสิระใหท้่าน ชมเมอืงโอกินาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มรีถบัสบรกิาร) จังหวัดโอกนิาว่าเป็นจังหวัดทีม่คีวาม

แตกต่างไปจากประเทศญีปุ่่น มคีวามเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนทัง้ดา้นประเพณีและวัฒนธรรมทีเ่ป็นแบบ

เฉพาะสัมผัสเสน่หใ์นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดโอกนิาว่า ในวันอสิระนี้ท่านสามารถสนุกสนานกับ
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การทดลองน่ัง Yui Monorail รถไฟรางเดีย่วหนึง่เดยีวของโอกนิาว่า เพื่อเดนิทางไปยังย่านชนิโตชนิที่

เป็นทีตั่ง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น ามากมาย เช่น 

 Duty Free หนึง่เดยีวของประเทศญีปุ่่น 

 Toy R Us รา้นขายของเล่น เอาใจวัยเด็ก 

 NaHa main Place หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทีม่ ีรา้นคา้มากกว่า 125 รา้น ทัง้รา้นอาหาร 

เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย ตลอดจนอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสต่์างๆ เป็นตน้ 

 หา้งอิออน outlet สุดฮติ ยอดนยิมของคนไทยไม่ว่าไปญีปุ่่นเมอืงไหน ตอ้งไปทีน่ ี ่

 MATSUMOTO KIYOSHI รา้นจ าหน่ายเครือ่งส าอางชือ่ดัง ท ีเ่ป็นรา้นขวัญใจของชาวไทย  

 DONQUIJOTE หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังจากย่านชนิจูกุมาเปิดใหบ้รกิาร 24 ช.ม.อกีดว้ย  

 ยา่นถนนโคคุไซโดร ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอกนิาว่า ท ีช่าวต่างชาตินยิมมาเดนิเล่นกันเป็น

อย่างมาก เพราะทีน่ ีม่ทีัง้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พื้นเมอืงสไตลข์องโอกนิาว่าและสนิคา้สไตลญ์ีปุ่่น

อกีมากมาย  

**อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิงทีต่า่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 

ทีพ่กั  RESONEX HOTELS หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

Trick!!!  

• เมอืงนาฮะ เมืองหลวงของโอกนิาวา่ มีระบบการขนส่งสาธารณะที่เป็นทีน่ ิยม คือ โมโนเรยีล ทีส่ามารถ

เดนิทางไปยงัจุดตา่งๆ ภายในเมอืงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

• หา้มพลาด ไอศกรมี Blue Seal และส าหรบัทา่นทีเ่ป็นคอเบยีรก็์ตอ้ง Orion beer ทีม่แีหล่งผลิตทีโ่อกนิาวา่

เทา่น ัน้ และมนัมว่ง รวมถงึผลผลิตทีท่ าจากสปัปะรด 
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วนัทีห่า้ อเมรกินัวลิเลจ – อาชบิานา เอ้าเลท – สนามบนินาฮะ -อสนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านมุ่งหนา้สู่ อเมรกินั วลิเลจ American Village ตัง้อยู่ในเมืองทีม่ ีชือ่ว่า ชาตงั อยู่ตอนกลาง

ของโอกนิาวา สรา้งเลยีนแบบแหล่งชอ้ปป้ิงย่านซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ท ีน่ ีเ่ป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงทีม่ ีสนิคา้สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้่านไดเ้ลือกสรร นอกจากนียั้งมีสถานทีบั่นเทงิสรา้งความ

สนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลิง่, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชงิชา้สวรรค,์ ไลฟ์เฮา้ส์, บาร์, 

รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, รา้นเสือ้ผา้ และรา้นตัวแทนจ าหน่ายต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และชายหาด เรยีกได ้

ว่ามรีา้นคา้ต่างๆ รวมกันอยู่ท ีน่ ีเ่กอืบทัง้หมด 

เทีย่ง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง อาชบินิา่ เอาทเ์ลท มอลล์ เป็นเอา้ทเ์ลทขนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงโอกนิาวา 

ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ตามอัธยาศัย  จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควร น าท่าน

เดนิทางสูสนามบนินาฮะ 

21.50/21.55 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ พชีแอร ์เท ีย่วบนิที ่MM989 

00.20/00.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ส าหรบัลกูคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เคร ือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 4,000 บาท 
 

 

เง ือ่นไขสายการบนิพชี แอรไ์ลน ์ ท ีน่ ัง่บนเครือ่งเป็นระบบ Random  

หากประสงคจ์ะอพัทีน่ ัง่ 
**ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 7 วนักอ่นออกเดนิทาง**  
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รายละเอยีด ดงันี ้
1. Pleasure Seat ราคา 700 บาท/ท่าน/เทีย่ว **โซนดา้นหนา้กอ่น Exit Row 

2. Smart Seat ราคา 1,000 บาท/ท่าน/เทีย่ว **แถวที ่12 ไม่สามารถเอนได ้

3. Fast Seat ราคา 1,500 บาท/ท่าน/เทีย่ว  

 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พ ือ่ประโย 
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ชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมขี้อควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานที่ท่องเท ีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 

ชม. เดินทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เท ีย่วกลางแจง้ เวลาเดินบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดด

กระทบหมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบัสน าเท ี่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบ ีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งด ืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้ง

ขอวซี่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก์, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดที ีจ่ะช าระค่าบรกิาร

เพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

 

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีง ือ่นไข 
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 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ั่ง ผูเ้ด ินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่า

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที่ยวทริปใด , วนัที่ใด , ไปก ับใครบ้าง , เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกิดจากความผดิพลาด

จากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบินท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 

2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบ ินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเง ิน ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ  ปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิ้น รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเล ือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบ ิน และบริษัททัวรเ์ร ียกเก็บ และการจดัที่น ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึ่ง

ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลิกการเด ินทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋วเคร ือ่งบ ินไปแลว้ 

(กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั้น  
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จ ึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด ีย่ว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

 กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาต  ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข ึ้นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม  บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ ในการปรับเปล ีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏเิสธ

ได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เคร ือ่งได  ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 

นิ้ว)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีส่ัมภาระน ้ าหนักเกิน 

(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 
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1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไม่

ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่ เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะ

ค านึงถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเด ินทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ใน

การไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ด ินทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิ่งผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเส ือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้

เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหกั้บชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านัก

อยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. ส ิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน  

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพ ือ่ความถกูตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่ึง 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับข ึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล ีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบ ิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
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5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิ้น หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเง ินมัดจาหรอืค่าทัวร ์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต อ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปล ีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร ือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร ี ่/ ปลอด

บุหร ีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปล ี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไม่สามารถรับประกันได  ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิใน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด ีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 

ซ ึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าด ื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  MM04 OKINAWA2 5D3N OCT17-MM-W39 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................... ................... 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแล้ว 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................)  
 

 
 

   

 

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


