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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาฮะ เกาะโอกนิาว่า           (XXD) 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ สายการบิน เวียตเจ็ทแอร ์(Vietjet Air) 

เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ี 

เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ 

ทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ 

หากตอ้งการซื้อบริการเสริมโปรดตดิต่อฝ่ายขาย 

**หมายเหต*ุ* ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด เช่น เน้ือสตัว,์ พชืผกั, ผลไม ้และ 

ผลติภณัฑท่ี์มีสว่นผสมของกญัชา เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและถูกจบักมุด าเนินคดี 

09.15 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ เกาะโอกนิาว่า ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ เวียตเจ็ทแอร ์(Vietjet Air)  

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 10 นาท ี**ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

15.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบินนาฮา เกาะโอกนิาว่า ประเทศญี่ปุ่น เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง  

กรุณาปรบันาฬกิาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาฮา 

เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  Central Naha Hotel หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองโอกนิาว่า 

วนัท่ีสอง ผามนัซาโมะ-โอกาชิโกเต็น -เกาะโคอรุิ-หนิรูปหวัใจ-พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าชุระอมิุ                            (BLX) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ผามนัซาโมะ (Cape Manzamo) 

จดุชมววิธรรมชาตทิี่ต ัง้อยู่ทางตอนเหนือของเกาะหลกัโอกินาวะ 

มจีดุเด่นอยู่ทีโ่ขดหนิธรรมชาตลิกัษณะคลา้ยชา้งบนหนา้ผาทีเ่กิดจากหนิปูนถูกน า้ทะเลซดักดักร่อนจนเป็นรูปงวงชา้ง 

ชมววิทวิทศันท์ีง่ดงามของน า้ทะเลใสๆแห่งโอกินาวะ เป็นอีกหนึ่งจดุเช็คอนิส าหรบันกัท่องเที่ยวที่มาเยอืนโอกินาว่านี้  

จากนัน้น าท่านชม โอกาชิโกเต็น (Okashigoten) รา้นขายขนมทีม่ชีื่อเสยีงในโอกินาว่า 

เป็นรา้นแรกที่เปิดขายทารต์มนัม่วง 

ทีเ่ป็นของฝากยอดนิยมอย่างหนึ่งซึง่ใชว้ตัถดุิบทีท่  าจากธรรมชาติและเป็นผลผลติภายในทอ้งถิน่ 

ไม่ว่าจะเป็นมนัม่วงหรือสบัปะรด นอกจากนัน้ยงัมโีรงงานผลติทารต์มนัม่วงซึง่เปิดใหน้กัท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมได ้

อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อขนมเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  จากนัน้น าท่านนัง่รถชมววิสะพานยาวสองกิโลเมตรที่ทอดสู่ เกาะโคอรุิ (Kouri Island)  

น าท่านชม หนิรูปหวัใจ (Heart Rock) 

ทีเ่กิดจากการกดัเซาะดว้ยน า้ทะเลดว้ยเวลานานหลายปีจนเกิดเป็นรูปร่างเหมอืนหวัใจทีส่วยงามแปลกตาอย่างทีเ่ห็น  

 น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าชุระอมิุ (Okinawa Churaumi Aquarium) 

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ทีใ่หญ่และดทีี่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ น เป็นจดุหมายท่องเทีย่วอนัดบั 1 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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ของเกาะโอกินาวะโดยในแต่ละปีจะมผูีเ้ขา้เยี่ยมชมมากกว่า 3 ลา้นคน จดุไฮไลทข์องอควาเรียมแห่งนี้คือแทง็กน์ า้ 

คุโรชิโอะ (Kuroshio Tank) ซึง่เป็น 1 

ในแทง็กน์ า้ที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งเป็นทีอ่าศยัของดาวเด่นอย่างฉลามวาฬขนาดยาวถงึ 8.6 เมตร 

และปลากระเบนราหูแนวปะการงั 

แหวกว่ายไปมาท าใหรู้ส้กึไดถ้งึพลงัแห่งทอ้งทะเลและหลากหลายสิง่มชีวีติใตน้ า้ทีแ่หวกว่ายใตส้มทุรในแถบโอกินาวะแห่

งนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Central Naha Hotel หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว , เมืองโอกนิาว่า 

วนัท่ีสาม  ปราสาทชูริ-หมู่บา้นอเมริกนั มิฮามะ-หมู่บา้นอาณาจกัรริวกิว-ดิวต้ีฟรี-ถนนโคะคุไซ                  (BXX) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่ ปราสาทชูริ (Shuri Castle) ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน ปราสาทแห่งนี้เมือ่ประมาณ 450 ปีก่อน 

ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2543 เคยเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรริวกิว 

และเป็นพระราชวงัในสมยันัน้ โดยเขตแดนอาณาจกัรริวกิวครอบคลุมไปทัว่หมู่เกาะทางตะวนัตกเฉียงใตข้องญี่ปุ่น 

สถานที่ส  าคญัในบริเวณปราสาท มปีระตูซูเร ซึ่งเป็นทางเขา้ปราสาท 

และดา้นซา้ยของประตูจะมปีระตูหนิของศาลเจา้โซโนเฮยีง ถูกสรา้งขึ้นในปี พ.ศ.2062 

ดว้ยฝีมอืการแกะสลกัหนิปูนของช่างอาณาจกัรริวกิวในสมยันัน้  
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นอเมริกนั มิฮามะ (Mihama American Village) 

เป็นสถานที่มากไปดว้ยความบนัเทงิที่ทนัสมยัพรอ้มววิทวิทศันข์องเมอืงทีแ่ปลกตาออกไปใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่ในอเม

ริกา คุณสามารถเพลดิเพลนิกบัอาหารทอ้งถิน่ของโอกินาวะ หรือรา้นสเต็กแบบอเมริกนัแท ้ๆ  

หรือเลอืกชอ้ปป้ิงรา้นคา้ระดบัไฮเอนดต่์างๆ ในพื้นทีต่ดิริมทะเลทีเ่ต็มไปดว้ยความสนุกสนานแห่งนี้   

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านชม หมู่บา้นอาณาจกัรริวกวิ (Ryukyu-mura Village) สมัผสับรรยากาศของหมู่บา้นริวกิวโบราณ 

ท่านจะไดพ้บกบังานศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นหลากหลาย ตัง้แต่การเป่าแกว้ เคร่ืองปัน้ดนิเผา การทอและยอ้มผา้ 

การท ากระดาษ หรือการท าเคร่ืองดนตรีพื้นเมอืง เป็นตน้น าท่านสู่รา้น ดิวต้ีฟรี (Duty Free) 

ใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ท ัง้ เสื้อผา้ น า้หอม ต่างๆมากมาย 

จากนัน้น่านสู่ย่าน ถนนโคะคุไซ (Kokusai Street) เป็นถนนสายหลกัของเมอืงนาฮะ 

ถนนชอ้ปป้ิงที่ไดร้บัฉายาว่าเป็นถนน1ไมลม์หศัจรรย ์ซึง่ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ย รา้นขายเสื้อผา้ หา้งสรรพสนิคา้ 

รา้นขายของเก่า รา้นของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร และรา้นของฝากมากมาย ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Central Naha Hotel หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว, เมืองโอกนิาว่า 

วนัท่ีสี่ โอกนิาว่าเวิลด-์ถ ้าเกยีวคุเซ็นโด-อมิุคะจเิทอเรส-สนามบินนาฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)             (BXX) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ โอกนิาว่าเวิลด ์(Okinawa World) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่รวมถ า้ตามธรรมชาต ิ

หมู่บา้นและสวนสาธารณะเขา้ไวด้ว้ยกนั น าท่านชม ถ ้าเกยีวคุเซ็นโด (Gyokusendo Cave) เป็นถ า้ทีม่หีนิงอก 

หนิยอ้ยทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาต ิอายุนานถงึ 300,000 ปี ภายในถ า้มคีวามยาวประมาณ 5 

กิโลเมตรและเป็นถ า้ที่ยาวเป็นอนัดบัสองของประเทศญี่ปุ่น ภายในถ า้มอีากาศทีเ่ยน็ตลอดทัง้ปี 

ทางเดนิทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมได ้850 เมตร มกีารจดัแสงไฟเพือ่เพิม่ความ 
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น าท่านเดินทางสู่ อมิุคะจเิทอเรส(Umikaji Terrace) 

ศูนยก์ารคา้สไตลแ์บบเมดิเตอรเ์รเนียนทีส่รา้งอยู่บนเนินเขาลาดเอยีงบนเกาะเซะนะกะจมิะ (Senagajima Island) 

ตัง้อยู่เลยจากรนัเวยส์นามบนินาฮะเพยีงไม่กี่รอ้ยเมตร ท าใหส้ามารถมองเหน็เครื่องบนิขึ้นและลงในระยะใกลไ้ด ้

ศูนยก์ารคา้แห่งนี้มรีา้นคา้มากกว่า 40 รา้น จดุเด่นคือมรีา้นคาเฟ่ รา้นอาหารทีส่ามารถนัง่ชมววิ 

พรอ้มดื่มด า่กบัววิทอ้งทะเลไดอ้ย่างเต็มอิ่ม ชื่นชมความงามของพระอาทติยต์กดนิในยามเยน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

สมคารแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาฮา เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

16.40 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิ เวียตเจ็ทแอร ์(Vietjet Air) 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 30 นาท ี**ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

19.30 น . เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

**************************************** 
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อตัราค่าบรกิาร 

FIN JAPAN โอกนิาว่า 4 วนั 3 คืน - VZ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก) 
ราคาพกัเดี่ยว 

เดินทางเดือน มีนาคม 2566 

30มีนาคม-02เมษายน 2566 24,990.- 6,900.- 

06 - 09 เมษายน 2566 25,990.- 6,900.- 

13 - 16 เมษายน 2566 30,990.- 6,900.- 

20 - 23 เมษายน 2566 24,990.- 6,900.- 

27 - 30 เมษายน 2566 24,990.- 6,900.- 

04 - 07 พฤษภาคม 2566 25,990.- 6,900.- 

 

ราคาเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ปี (INFANT) ท่านละ 7,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

● ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

● ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

● ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่านละ 20 กิโลกรมั 

● ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

● ค่าทีพ่กัตามรายการที่ระบ ุพกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ พกัหอ้งละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มค่าพกัหอ้งเดี่ยว 

*หากหอ้งพกัแบบเตียงคู่มไีม่เพยีงพอ ทางบริษทัจ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเตียงเดี่ยว 

● ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

● ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

● ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

● ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง 

● ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านัน้) 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

● ค่าท าหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งของผูถ้อืหนงัสอืเดินทางต่างดา้ว 

● ค่าภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิในกรณีที่สายการบนิมปีระกาศเก็บเพิม่เติม 

● ค่าใชจ้่ายเกี่ยวขอ้งกบัการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบยีบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

● ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิ 

● ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 

● ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

● ค่าอาหารพเิศษส ัง่เพิ่มเตมิ เช่น อาหารเจ, มงัสวริตั,ิ อาหารฮาลาล หรือ อาหารพเิศษทางโภชนาการ 

● ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, 

การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

● ค่าประกนัสุขภาพ COVID-19 

● ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรือ ATK 24 ชัว่โมง 

● ค่าอาหารมื้ออสิระ 

● ค่ารถวนัอสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั 

● ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท ต่อท่าน 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งอเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

เพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.  ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 30 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทั  

ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการทีไ่ด ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เอกสารที่ใชใ้นการเดินทาง 

1. พาสปอรต์ 

2. ใบรบัรองการฉีดวคัซนีโควดิ (3 เขม็) ยี่หอ้ตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

3. ส าหรบัลูกคา้ที่ยงัไม่ไดร้บัวคัซนีหรือไดร้บัวคัซนีชนิดทีไ่ม่ไดร้บัการรบัรองจากองคก์ารอนามยัโลก 

ยงัคงตอ้งแสดงผลตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ดว้ยวธีิ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมง ก่อนออกเดนิทาง 

4. ลงทะเบยีนเวบ็ไซต ์VISIT JAPAN 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจิน าเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์ 100% โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, 

ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์ 50% โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, 

ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

ทัง้สิ้น** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 
หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดน้ีแล้ว 
2.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่านรวมในคณะตามท่ีกำหนดไว้เท่านั้น 
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง 
3.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 30 ท่าน รวมในคณะตามท่ีกำหนดไว้เท่านั้น 
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง 
● กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิม่เงนิทา่นละ 4,000 บาท 
● กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพิม่เงนิทา่นละ 3,500 บาท 
● กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพิม่เงนิทา่นละ 2,000 บาท 
4.เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ 
ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง 
และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด 
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน 
ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5.บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเ
หมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ 
วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
6.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
7.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ 
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
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8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ 
จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ 
9.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ 
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 
10.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ 
จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 
11.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง 
ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม 
วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
13.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว 
ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
14.ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)  
15.กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ 
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร 
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น 
16.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น 
17.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใด ๆ ก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
18.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่
าวแล้ว 
 
รบกวนอา่นทำความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของตวัทา่น 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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