
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทางโดยสายการบิน PEACH AIR บินตรงสู่เกาะโอกนิาว่า 
พเิศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น เมนูชาบู  พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า 

 
 



 
 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเด็ก:: 
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 19,900 6,900 

14 – 17 พฤศจิกายน 2562 19,900 6,900 

21 – 24 พฤศจิกายน 2562 20,900 6,900 

28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 19,900 6,900 

05 – 08 ธันวาคม 2562 (วันพ่อแห่งชาติ) 21,900 6,900 

12 – 15 ธันวาคม 2562 20,900 6,900 

15 – 18 ธันวาคม 2562 20,900 6,900 

19 – 22 ธันวาคม 2562 21,900 6,900 

29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2563 (วันปีใหม่) 26,900 6,900 

09 – 12 มกราคม 2563 20,900 6,900 

16 – 19 มกราคม 2563 20,900 6,900 

19 – 22 มกราคม 2563 18,900 6,900 

23 – 26 มกราคม 2563 20,900 6,900 

สายการบินพีชแอร์ PEACH AIR (MM) 

ขาไป MM990 BKK - OKA 01.25 – 07.55 

สายการบินพีชแอร์ PEACH AIR (MM) 

ขากลับ MM989 OKA - BKK 21.55 – 00.25 
 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วนัก่อน
เดินทาง 
หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกบัเจา้หนา้ที่ก่อน กรุณาเลือกซ้ือบตัร
โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน 
เช่น ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยบุเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั
เป็นตน้ เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

 



 
 

30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563 20,900 6,900 

06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 20,900 6,900 

13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 20,900 6,900 

20 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 20,900 6,900 

23 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 19,900 6,900 

27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 20,900 6,900 

05 – 08 มีนาคม 2563 20,900 6,900 

14 – 17 มีนาคม 2563 20,900 6,900 

19 – 22 มีนาคม 2563 20,900 6,900 

20 – 23 มีนาคม 2563 20,900 6,900 

ราคาอื่นๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบินราคา 15,900 บาท/ท่าน 

 
 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

22.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์..... ของสายการบิน PEACH 
AIR (MM) พบเจา้หนา้ที่คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรขึ้นเคร่ือง  

   

วันที่ 2 
ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวลิด์  - ถ า้เกยีวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกวิ – ช็อปป้ิงชินโตชิน 
ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) 

  
01.25 น. ออกเดินทางสู่ ณ สนามบินนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM990 

***สายการบิน Peach Air  ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง หากต้องการเลอืกที่นั่งจะต้อง
ช าระเงินตามอัตราที่สายการบินก าหนดและไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทั้งไปและกลับ     
*** น ้าหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ท่าน ไม่เกิน 1 ช้ิน ถือขึน้เคร่ือง 7 ก.ก.ไม่เกิน 2 ช้ิน ***    

ที่นั่งบนเคร่ืองสายการบิน PEACH AIR 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่านสามารถอพัเกรดที่นั่งได้ รายละเอยีดดังนี้ 

1. ที่นั่ง FAST SEAT ช าระเพิ่ม 1,100 บาท / ท่าน / เที่ยว 
เป็นที่นั่งในแถวหน้าสุด (แถวที่1) มี พ้ืนที่ ว่างด้านหน้าตรงที่พักขากว้างเป็นพิเศษ , ออกจากเคร่ืองได้เป็นคนแรก  
นอกจากน้ี ทางสายการบินจะติดป้ายให้สิทธิพิเศษที่ สัมภาระโหลดใต้เคร่ืองของท่าน เพ่ือให้ท่านสามารถรับ
สัมภาระได้รวดเร็วขึ้ น (ทางบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการรับสัมภาระก่อนทุกคร้ัง 
อันเน่ืองจากสภาพการณ์ต่างๆของสนามบิน)  ทางสายการบินแนะน าให้ท่านใช้บริการ Fast Seat ในกรณีที่ท่าน
รีบเร่งหรือต้องการประหยัดเวลาในการเดินทาง  
* ผู ้โดยสารพร้อมเด็กสามารถใช้บริการที่นั่งโดยสารในแถวที่  1 (Fast Seat) ได้ ทั้ งน้ี  กรุณารับทราบว่า เก้าอี้
ส าหรับเด็ก บางประเภทมีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถติดตั้ งกับที่นั่งโดยสารได้ 
* บริเวณที่นั่งโดยสารในแถวที่1 (Fast Seat) ไม่สามารถยกที่วางแขนขึ้ นได้ 
2. ที่นั่ง SMART SEAT ราคา 900 บาท / ท่าน / เที่ยว 
ที่นั่งโดยสารบริเวณแถวที่ 2 จากด้านหน้า จนถึงแถวที่  5 และที่นั่งแถวหน้าประตูฉุกเฉิน (แถวที่  12, 13) 
ที่นั่งโดยสารบริเวณแถวที่ 2 จากด้านหน้า จนถึงแถวที่5 เพ่ิมความสะดวกเวลาขึ้ นและลงเคร่ืองบิน ส่วนที่นั่งแถว
หน้าประตูฉุกเฉิน (แถวที่  12, 13) จะมีบริเวณวางเท้าที่กว้างกว่าที่นั่งอื่นๆ 
* ท่านผู้โดยสารที่มีที่นั่งส าหรับเด็ก (ชายด์ชีท) ไม่สามารถนั่งบริเวณที่นั่งหน้าประตูฉุกเฉิน แถวที่  12, 13 ได้ 
* ที่นั่งแถวที่  12, 13 ซ่ึงเป็นที่นั่งบริเวณประตูฉุกเฉินนั้นมีข้อจ ากัดในการใช้ กรุณาตรวจสอบตามด้านล่างน้ี 
* โปรดรับทราบว่าที่นั่งแถวที่  12 ไม่สามารถเอนเก้าอี้ ได้ 
 
*หมายเหตุ หากมีความประสงค์จะอัพเกรดที่นัง่กรุณาแจ้ง 72 ช่ัวโมงก่อนเดินทาง และต้องเช็คทีน่ั่งว่างกับทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

 

07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาฮา โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่ น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแลว้ผ่านชมวิวทิวทศัน์อนังดงามภายในเกาะและสัมผสักบัวฒันธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาว่า 



 
 

ในอดีตเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่ นยึดเอามาผนวกเขา้ดว้ยกนั ปัจจุบนัเป็นเมืองเอกและเป็น
เมืองพกัตากอากาศ และยงัเป็นตน้ก าเนิดศิลปะการต่อสู้อยา่งคาราเตอ้ีกดว้ย หาดทรายขาวสวย น ้ าทะเลสีคราม
ใสสะอาด ปะการังที่ยงัคงสมบูรณ์ ท าให้จงัหวดัโอกินาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคญัอีกที่หน่ึงของญี่ปุ่ น น าท่าน
ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้านามิโนอูเอะ ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 ศาลเจา้ใหญ่ของริวกิว เป็นที่บูชาเทพเจา้ของญี่ปุ่ น ชาวโอกิ
นาวาจะมาไหวศ้าลเจา้แห่งน้ีเป็นที่แรกในวนัปีใหม่ของทุกๆ ปี ในอดีตเกาะริวกิวเป็นเกาะที่มีการคา้กบั ญี่ปุ่ น 
เกาหลี จีนและเมืองต่างๆ ทางใตร้วมถึงอาณาจกัรสยาม ผูท้ี่เดินทางมาถึงหรือก าลงัจะออกเดินทางจะขอพรจาก
ศาลเจา้แห่งน้ีให้การเดินทางปลอดภยั พระราชาแห่งริวกิวก็เสด็จมาเป็นตวัแทนชาวริวกิวเพ่ือขอพรให้ท ามาคา้
คล่อง ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองสงบสุข ในยคุสมยัเมจิ อาณาจกัรริวกิวไดล้่มสลายและ
รวมเขา้กบัญี่ปุ่ น ศาลเจา้แห่งน้ีจึงไดรั้บเกียรติให้เป็นศูนยก์ลางดา้นศาสนาบนเกาะแห่งน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม โอกินาว่าเวิลด์  ตั้งอยู่ในเมืองนันโจะ จังหวดัโอกินาว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมเร่ืองราวแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความงามของธรรมชาติ วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์มากมายของโอกินาว่า  ในตวัโอกินาว่าเวิลด์มี
สถานที่น่าสนใจหลายแห่งดว้ยกนั แต่สถานที่แนะน าให้ไปเยือนมากที่สุด คือ ถ ้าเกียวคุเซ็นโด สามารถเที่ยวชม
ไดต้ลอดทั้งปี ว่ากนัว่าถ ้าแห่งน้ีเกิดขึ้นจากปะการังธรรมชาติมามากกว่า 300,000 ปีมาแลว้ ปัจจุบนัเปิดให้ชมแค่
ช่วง 850 เมตร ภายในถ ้ าจดัทางเดินให้เรียบร้อยชมความงดงาม และความน่าพิศวงของหินงอกหินยอ้ย ล าธาร 
น ้าตก ที่มีรูปร่างต่างๆ นานา และยงัมี หมู่ บ้านอาณาจักรริวกิว หมู่บา้นโบราณสวยงามที่ถูกจดให้เป็นทรัพยสิ์น
ทางวฒันธรรมของชาติ สวนผลไม้ทรอปิคอล ที่มีตน้ไมถ้ึง 450 ตน้จากพืชพนัธ์ุผลไมม้ากมายถึง 100 ชนิด และ
ทา้ยสุดน้ียงัมี งานแสดง การแสดงพื้นเมือง Super Aisa ที่ให้ท่านไดส้ัมผสักบัประสบการณ์วฒันธรรมริวกิวที่มีส
เน่ห์ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอกินาว่าเวิลด์ 

 
 
 

 
 

 



 
 

จากนั้น ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) ปราสาทแห่งน้ีไม่ปรากฏว่าเร่ิมสร้างในสมยัใด แต่มี
หลกัฐาน ว่าเป็นที่ประทบัของพระราชาแห่งราชอาณาจกัรริวกิว ปราสาทแห่งน้ีมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 1996 และผ่านการบูรณะคร้ังใหญ่มาแลว้ถึง 5 รอบในอดีตเป็นจุดศูนยก์ลางของการปกครองเศรษฐกิจ และ
วฒันธรรมของเกาะริวกิว มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีน และญี่ปุ่ น  

 
 
 
 
 

 
อิสระช้อปป้ิงที่ย่าน ชินโตชิน ซ่ึงเป็นย่านเมืองใหญ่ มีร้านคา้ต่าง ๆ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงมากมาย เช่น ร้านนะฮา 
เมนเพลส ซ่ึงเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างร้านสรรพสินคา้ ร้าน 100 เยน ร้านคา้ต่าง ๆ เป็นตน้ และที่ใกล ้ๆ 
กนั มีร้านหนังสือ ดีวีดี สึตายะ ร้านUNIQLO ซ่ึงมีเส้ือผา้ผูช้าย และผูห้ญิงที่หลายหลาย หลายสไตล์ให้เลือก 
ร้าน MUJI เป็นตน้ น าท่านช๊อปป้ิงสินคา้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่ นช่ือดงั ณ ยามาดะ เดนกิ มีสินคา้ให้เลือก
ซ้ือมากมายเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นมากมาย  

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  (1) บริการท่านด้วยเมนูชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่ น ทั้งให้ท่านได้รับชมโชว์การแร่เนื้อปลา
ทูน่าสดๆ และยังให้ท่านได้ลิม้ลองปลาทูน่าสดๆ อีกด้วย 

 
 
 
 
 

 
 พกัที่  Central Naha Hotel  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ : ช่วงวนัหยดุของญี่ปุ่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไม่สามารถใชโ้รงแรมเดียวกนัทั้ง 2 คืนได ้ อาจจะตอ้งพกัคืนแรกนอก
เมือง คืนที่สองพกัในเมือง หรือ พกัโรงแรมรีสอร์ททั้ง 2 คืน ทางบริษทัขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนดัหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษทัจะส่งให้ก่อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง  

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) 

วันที่ 3 หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวลิเลจ  



 
 

จากนั้นน าท่านสู่ คาริยูชิ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ นั่งเรือท้องกระจก เพ่ือชมหมู่ปะการังน ้าต้ืนและปลาทะเล 
รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอยา่งใกลชิ้ด รวมไปถึงให้อาหารกบัฝูงปลาทะเลนบัพนัตวัที่อาศ ยอยูต่ามแนวปะการังที่
อุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ หน้าผามันซาโมะ ผาหินสูงชนักว่า 30 เมตร ลกัษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้ออกสู่ทะเลจีน พ้ืนที่
สีเขียวของตน้หญา้ที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหนา้ผาตดักบัน ้าทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทศัน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึง
ของโอกินาว่า ในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่
นอกชายฝ่ังไดอ้ยา่งชดัเจน ความกวา้งใหญ่ของผาหินแห่งน้ีว่ากนัว่าสามารถรองรับนกัท่องเที่ยวไดถ้ึง 10,000 
คนไดอ้ยา่งสบาย ชาวญี่ปุ่ นส่วนใหญ่จึงนิยมที่จะมาตั้งแคมป์หรือเล่นกีฬาในสถานที่แห่งน้ี  

 
 
 
 
 

 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) บริการท่านด้วยเมนูเทปันยากิสไตล์ญีปุ่่ น 
 

 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าที่ทนัสมยัและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นและใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ของโลก เร่ิมเปิดให้เข้าชมตั้ งแต่ปี 2002 ช่ืออควาเรียมได้มาจากค าว่า Chura หมายถึง ความงาม และ Umi 
หมายถึง ทะเล ซ่ึงได้มาจากการโหวตช่ือจาก 13,000 เสียงโหวตและมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เป็นสถานที่
แสดงพนัธ์ุปลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพ้ืนที่กว่า 19,000 ตารางเมตร มีแทงค์น ้ ามากถึง 77 



 
 

แทงค์ ที่น่ีแบ่งออกเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea 
และ Deep Sea ชมการจ าลองระบบนิเวศน์ที่เสมือนจริง ท าให้ปะการังที่มีชีวิตสามารถขยายพันธ์ุได้อย่าง
ต่อเน่ือง ชมปลาตวัตวันอ้ยแหวกว่ายตามแนวปะการังหลากสีที่เคลื่อนไหวอยา่งอิสระ ชมสัตวท์ะเลมากมาย เช่น 
งูทะเล ปลิงทะเล หอยเม่น กุง้มังกรยกัษ์ ปูอลาสกา้ และที่สุดของความอลงัการเกินบรรยาย ตูป้ลาอะครีลิคที่
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น ขนาดกวา้ง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนาถึง 60 ซม. ฉากหลังเป็นฉลามวาฬและปลา
กระเบนขนาดยกัษ์ซ่ึงเป็นไฮไลท์ของอควาเรียมแห่งน้ี ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัโลกแห่งทอ้งทะเลตามอธัยาศยั 
จากนั้นชม การแสดงปลาโลมาแสนรู้ ที่บ่อแสดงโชวก์ลางแจง้ โอคิจงั เธียร์เตอร์ ซ่ึงมีวาฬเพชฌฆาตและโลมา
ปากขวด ที่มีความฉลาดแสนรู้ที่จะท าให้ท่านประทบัใจในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาที)   

 
 
 
 
 

 
น าท่านมุ่งหน้าสู่ อเมริกัน วิลเลจ American Village  ตั้งอยู่ในเมืองที่มีช่ือว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกินาวา 
สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปป้ิงย่านซานดิเอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ที่น่ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงที่มีสินคา้สารพนั
หลากหลายสไตล์ให้ท่านไดเ้ลือกสรร นอกจากน้ียงัมีสถานที่บนัเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, 
โบวล์ิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชิงชา้สวรรค์, ไลฟ์เฮา้ส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนงัสือ, ร้านเส้ือผา้ และร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และชายหาด เรียกไดว่้ามีร้านคา้ต่างๆ รวมกนัอยูท่ี่น่ีเกือบทั้งหมด 

 
 
 
 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยเมนู Japanese Set  
พกัที่    Central Naha Hotel  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ : ช่วงวนัหยดุของญี่ปุ่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไม่สามารถใชโ้รงแรมเดียวกนัทั้ง 2 คืนได ้ อาจจะตอ้งพกัคืนแรกนอก
เมือง คืนที่สองพกัในเมือง หรือ พกัโรงแรมรีสอร์ททั้ง 2 คืน ทางบริษทัขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนดัหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษทัจะส่งให้ก่อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) 
วันที่ 4 อิสระตามอธัยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะน าการเดนิทาง)  - สุวรรณภูม ิ



 
 

อิสระให้ท่าน ชมเมืองโอกินาว่า ตามอัธยาศยั (ไม่มีรถบสับริการ) จังหวดัโอกินาว่าเป็นจังหวดัที่มีความแตกต่างจาก
จงัหวดัอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่ นเน่ืองจากต าแหน่งที่ตัง่ซ่ึงอยูห่่างจากเกาะใหญ่ทั้ง 4 ซ่ึงเป็นเกาะหลกัของประเทศ   จึงท าให้
โอกินาว่ามีความเป็นเอกลกัษณ์ในแบบฉบบัของตนเอง ทั้งดา้นประเพณีและวฒันธรรม ท่านจะไดสั้มผสักบัความเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวดัโอกินาว่า สัมผสักับวฒันธรรมประเพณีที่น่าค้นหา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซ้ือสินค้าตาม
สถ านที่ ช้ อป ป้ิ งต่ างๆ  อ าทิ  Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, ร้ าน  100 เยน , Use Shop หรือ
ห้างสรรพสินคา้อื่นๆ อีกมากมายตามเส้นทางของ Monorail และท่านสามารถชอ้ปป้ิง ถนนโคคุไซ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึง
ว่า "The Miracle of Mile" นั้นเป็นถนนสายส้ัน ความยาว1.6 กิโลเมตร ที่ไดช่ื้อว่า The Miracle of Mile นั้นก็ดว้ยความ
รวดเร็วในการบูรณะถนนในช่วงหลงัสงคราม ตลอดสองฝ่ังถนนนั้นเต็มไปดว้ยร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ ร้านขายของที่
ระลึก ร้านอาหาร ร้านเคลือบ 

**อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกสบายในการช้อปป้ิงที่ต่างๆ บนเกาะโอกนิาว่า** 
รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดียวบนเกาะแห่งน้ี โดยจะว่ิงผ่านใจกลางเมืองนะฮา เร่ิมตน้จากสนามบินไปยงั
สถานที่ต่างๆ รวมทั้งหมด 15 สถานี แนะน าว่าหากเดินทางในเมื่อเมืองนะฮา เดินทางดว้ยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวก
ที่สุด หากนัง่จากตน้สถานี ไปถึงสถานีสุดทา้ยใช้เวลาเพียง 27 นาที 

   ***กรณีหากได้พักนอกเมืองนาฮา ทางบริษัทจะจัดรถบริการรับ-ส่งเข้าเมืองตามจุดนัดพบที่บริษัทก าหนด*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ารถไฟฟ้าโมโนเรลแบบใช้ได้ไม่จ ากัดรอบ (ใช้ได้ 24 ช่ัวโมง) ราคา 700 เยน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาฮา กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย 
21.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM 989  



 
 

***สายการบิน Peach Air  ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง หากต้องการเลอืกที่นั่งจะต้อง
ช าระเงินตามอัตราที่สายการบินก าหนดและไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทั้งไปและกลับ   
*** น ้าหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ท่าน ไม่เกิน 1 ช้ิน ถือขึน้เคร่ือง 7 ก.ก.ไม่เกิน 2 ช้ิน ***  

00.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
******************************************************** 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ า 
เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง*** 

 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมที่ญี่ปุ่ นห้องค่อนข้างเลก็ และบางโรงแรมไม่มีห้องส าหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้อง
ที่นอน 2 ท่าน และห้องทีน่อน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีทีพ่ัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มี
เตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิล้ส าหรับนอน 2 ท่าน 

2. รายการท่องเทีย่วอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี
ที่มีเหตุการณ์สุดวสัิย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เน่ืองจาก
บริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่ นสามารถใช้รถได้ 12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวสัิย ทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการสลับหรือเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั 
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป 
ถา้ผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 5,000 เยนหรือ 1,500 บาท ตลอดทริป  
กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท่ีท าการจอง  
หากไม่ช าระภายในวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีนั่งตามเง่ือนไข 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั 
• ค่าห้องพกัโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดบัเดียวกนั 
• ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
• ค่าใชจ่้ายมคัคุเทศก์ / หัวหนา้ทวัร์ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 



 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
• ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์

และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 
• ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท / ท่าน / ทริป  

(ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ) 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

• ช าระค่าทวัร์ยอดมดัจ า หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 
• ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการกา

รันตีมดัจ าที่นัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกัต่างๆ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าต๋ัวได้ เน่ืองจากเป็น
นโยบายของสายการบิน 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง 30 คน
ขึ้นไป 

• ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน ้ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษี
น ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 

• ตัว๋เคร่ืองบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลบัรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั
และผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การ



 
 

ยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยั
ธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม 
และอุบตัิเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีที่ท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเขา้-ออกตาม
ประเทศที่ระบุไว ้  เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งห้าม เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง 
หรือไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีที่ท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่าน
ถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งส้ิน 

• เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย 
(เอกสารที่จะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญี่ปุ่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่ นไม่

เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะอยูด่ว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขึ้นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตัรการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น 
2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้ 

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดใ้นระหว่างพ านกัอยูใ่นประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม 

เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ น 

เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญีปุ่่ น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว  
ทั้งนี้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทีป่ระเทศญีปุ่่ นด้วย 

 



 
 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูไ่มต่ ่าว่า 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ น จะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตัิเพื่อ

การพ านกัระยะส้ันเท่านั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. ตอ้งเป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบตัิทีอ่าจจะถูกปฏิเสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น อนั
เน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบริษทัฯ 
 

 


