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เยือนเกาะใตสุ้ดของญ่ีปุ่นสมัผัสความงามของทะเลญ่ีปุ่น ณ เกาะโอกินาวา่  

ชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าชูราอมิู พิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยั และใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น 

ชอ้ปป้ิงถนนโคคุไซโดริ ถนนชอ้ปป้ิงช่ือดังท่ีสุดแสนจะคึกคักตั้งแต่เชา้ถึงค า่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเพียง 23,999 บาท 

พิเศษ!! บุฟเฟ่ตช์าบู ตน้ต ารบัญ่ีปุ่นแบบไม่อั้น 
เดินทางเดือน มีนาคม 2560 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 5  สายการบิน PEACH AIRLINES 

เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ-เมื องนาฮ่า-ผามันโซะ– ร้านโอกาชิ โก เตน - สวนสับปะรดนาโกะ - 

พิพิธภัณฑ์สตัวน์ ้าชูราอุมิ  

01.15 น. เดินทางบินลัดฟ้าสู่โอกินาว่า โดยเท่ียวบิน MM990 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่า เกาะโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ ผาหินท่ี

สูงชนักว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงชา้งหนัหน้าสู่ทะเลจีน พ้ืนท่ีสีเขียวของตน้หญา้ท่ีขึ้ นปก 

คลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกบัผืนน ้าทะเลสีฟ้าใส 

เป็นทิวทัศน์ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโอกินาว่า 

ในวันท่ีท้องฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความ

สวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะท่ีอยู่

นอกชายฝั่งไดอ้ย่างชัดเจน ชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่

นิยมท่ีจะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของ

ตน ความกวา้งใหญ่ของผาหินแห่งน้ีว่ากนัว่าสามารถรองรับนัก   ท่องเท่ียวถึง 10,000 คนใน

เวลาเดียวกนัไดอ้ย่างสบายๆ  จากน้ันแวะชม รา้นโอกาชิ โกเตน เป็นร้านขายขนมท่ีมีความ

เก่าแก่และมีช่ือเสียงมาก เน่ืองจากใชว้ตัถุดิบทางธรรมชาติท้องถ่ินล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นมันม่วง

ท่ีมีรสหวาน เป็นขนมท่ีมีช่ือเสียงมาก เน้ือจะหวานมันนุ่ม ละลายในปาก อีกทั้ งยังมีน ้าตาล

ทรายแดง และสับปะรด เป็นต้น ก็เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้ นช่ือ อีกด้วยเช่นกัน ให้ท่านได้ชม

โรงงานผลิตและเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านไดต้ามอัธยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม สวนสบัปะรดนาโกะ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีน่าสนใจ น าท่านชมสวน

โดยรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดปราศจากมลพิษ พรอ้มเสียงบรรยายผ่านล าโพง โดยสามารถ

เลือกได้หลายภาษา อาทิ อังกฤษ, เกาหลี, จีน และญ่ีปุ่น ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่

สัปปะรดตวัอย่างท่ีจดัไว้ใหช้ม จากน้ันเย่ียมชมพิพิธภณัฑเ์ปลือกหอย ภายในสวนสัปปะรด ซ่ึง

รวบรวมเปลือกหอยท่ีมีอายุมาก และหายากมาจากทุกมุมโลกมารวมกนัไวท่ี้น่ี  จากน้ันแวะชม
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พรอ้มชิมผลิตภณัฑซ่ึ์งสกดัมาจากสับปะรดทั้งส้ิน เช่นน ้า , ไวน์, เคก้ และผลไม้สดเป็นตน้ และ

พิเศษ!! ท่านสามารถซ้ือหาขนมกูลิโกะโคล่อน ไส้สับปะรดไดจ้ากท่ีน่ีเพียงท่ีเดียวเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สตัวน์ ้าชูราอุมิ พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าท่ีทันสมัยและใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

และยังมีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่โลก ตั้งอยู่ท่ีต าบลโมโตบุ เป็นท่ีแสดงพนัธุ์ปลาทะเลต่างๆ ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ Touch Pool ซ่ึงเป็น Lagoon ขนาด

เล็ก จ  าลองสภาพธรรมชาติของปลาท่ีอาศัยอยู่บริเวณแนวปะการัง ซ่ึ งประกอบไปด้วย 

ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถใช้มือเปล่าสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ถัด

จากน้ันจะเป็น Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish  

 

 

 

 

 

 

 

และไฮไลท์ ท่ีส าคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีคือ The Kuroshio Sea ซ่ึงเป็นห้องท่ีได้ช่ือมาจาก

กระแสน ้ าอุ่นกุโรชิโวของญ่ีปุ่น ภายในห้องน้ีแสดงพันธุ์ปลาในแท้งค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 

เมตร กวา้งกว่า 22 เมตร ท าจากอะคริลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร น ้าทะเลไม่สามารถผ่าน

เขา้มาได ้ภายในแท้งคน้ี์มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยู่ถึง 3 ตัว ว่ายเวียนไปมา

อย่างสง่างาม พรอ้มพนัธุ์ปลาอ่ืนๆ ทั้งกระเบนราหู ฉลามสีฟ้า และปลาพันธุ์ อ่ืนๆ ในแถบ

ทะเลน้ี ใหท่้านสามารถถ่ายรูปไดอ้ย่างใกล้ชิดทั้งแบบพานอรา- ม่าและแบบอันเดอร์วอเตอร ์

ท่านจะยังสามารถพบกับปลาฉลามพันธุ์ต่างๆ อยู่อี กมากมายในห้อง Shark Research Lab 
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และบริเวณภายนอกอาคาร ยังมี Sea Turtle House บ่อเล้ียงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ Dolphin 

Lagoon พรอ้มทั้งชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู ้  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   

ท่ีพกั  SUN PLAZA HOTEL/SUN QUEEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม  ปราสาทซูริโจ-ดิวต้ีฟรี–โอกินาว่าเวิลด ์– โรงงานแกว้- ถนนโคคุไซโดริ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางชม ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ ถูกสรา้งขึ้ นใหม่ ในปี 1992 แทนท่ี

ของเก่าท่ีถูกท าลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง ปัจจุบันน้ีพ้ืนท่ีทั้ งหมดถูกจัดให้เป็น

สวนสาธารณะ จากน้ันชม ปราสาทชูริโจ (บริเวณชูริโจ พารค์ ไม่รวมค่าเขา้ชมในปราสาทอีก

ท่านละ 800 เยน) เป็นปราสาทตามแบบ

สถาปัตยกรรมของชาวริวกิ ว ซ่ึ งเป็น ท่ี

ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์

โช สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1237 ซ่ึงอาณาจกัร

ริวกิวเป็นอาณาจักรหน่ึงทางตอนใต้ของ

ญ่ีปุ่น ใกล้กับเกาะไต้หวนั มีความใกล้ชิด

กบัทางวัฒนธรรมของจีน สถาปัตยกรรม

ของป ราส าท แห่ งน้ี ส่ วนมากจึ งได้ รับ

อิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง และเม่ือปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี

สอง ตอนท่ีกองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้ นบกท่ีโอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามท าให้

ปราสาทถูกท าลายลงเกือบทั้ งหมด เหลือเพียงก าแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พ้นเหนือ

พ้ืนดินขึ้ นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทัง่ปี 1992 ได้มีการก่อสรา้งปราสาทชูริโจขึ้ น

ใหม่หมด ให้มี โครงสร้างลักษณะเดิม  โดยอ้างอิ งจากภ าพถ่าย ในอ ดีต บันทึกทาง
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ประวติัศาสตร์ และความทรงจ าของผู้อยู่อาศยัอยู่แถบน้ัน และในปี ค.ศ. 2000 ปราสาทแห่ง

น้ีไดข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกบัโบราณสถานอ่ืนๆ ในเกาะ โอกินาว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านค้า

ปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีน่าสนใจของโอกินาว่าอีกแห่ง 

ซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมเร่ืองราวและแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธรรมชาติของ

โอกินาว่าเขา้ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็น ถ ้าเกียวคุเซ็น ถือเป็นถ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียภาย ในถ ้า จะมี

อากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นท่ีท่ีธารน ้าไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา มีหินงอกหินย้อย  

 

 

 

 

 

 

 

 ขนาดใหญ่และกินพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกว้างรูปร่างแตกต่างกัน และมีบ่อน ้าสีเขียวมรกตอยุ่ภายใน 

ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของโอกินาว่าถ ้ าแห่งน้ีเกิดขึ้ ่ นตามธรรมชาติ เม่ือ

300,000ปีมาแล้ว และยังมีหมู่บ้านอาณาจกัรริวกิว ซ่ึงจ  าลองหมู่บ้านสมัยก่อนของโอกินาว่า

ใหช้ม ในน้ันยังมีสตูดิโอเปิดใหท้ดลองท าหตัถกรรมพ้ืนเมืองของโอกินาว่าอย่างเช่น แกว้ริวกิว 

ย้อมผ้า ผ้าพิมพล์ายบิงกาตะ และเคร่ืองป้ันดินเผา และยังมีใหเ้ช่าชุดพ้ืนเมืองได้ใส่และถ่ายรูป

เป็นท่ีระลึกอีกดว้ย(ไม่รวมคาใชจ้่าย)และยังมีพิพิธภณัฑงู์ สายพนัธุ์ ฮะบุ ซ่ึงพบมากในแถบโอ
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กินาว่าในช่วงหน้ารอ้น มีการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบังูชนิดน้ี และภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยการน างูมา

ดองเหล้าจนกลายเป็นสินคา้ขึ้ นช่ือเลยทีเดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานแก้ว Glass Factory ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณแหลมทางตอนใตข้องเกาะโอกิ

นาวาโรงงานแห่งน้ีเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองแก้วท่ีใหญ่ท่ี สุดในจังหวัดโอกินาว่า เคร่ืองแก้ว

ทั้งหมดท าดว้ยเทคนิคการขึ้ นแกว้ดั้งเดิม โดยไม่ไดใ้ช้แบบขึ้ นรูป มีสีสันสดใส ดว้ยฝีมือช่างผู้

ช านาญ ชมช่างท าแก้ว ในขณะท างานสรา้ง เคร่ืองแกว้ ท่ีเป็นการสรา้งสรรคด์้วยฝีมือของช่าง

แต่ละคน ชมห้องจดัแสดงผลงานเคร่ือง แกว้ และให้ท่านสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองแกว้ท่ีท่าน

ถูกใจได ้

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันให้ท่านเดินช้อปป้ิง ถนนโคคุไซโดริ ตั้งอยู่ ใจกลางเมืองนาฮา เมืองหลวงของโอกินา

ว่า ถือเป็นสุดยอดถนนชอ้ปป้ิงจนไดร้บัฉายาว่า“The Miracle Mile”ถึงแม้จะเป็นถนนสายสั้นๆ 

เพียง 1.6 กม. แต่กลับ คึกคกัไปดว้ยผู้คน เพราะสองข้างทางเต็มไปดว้ยรา้นรวงนับพนัรา้น 

ทั้งรา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม ร้านขายของท่ีระลึก และรา้นงานฝีมือละลานตา คุณ

จะสนุกกับการ ช้อป ป้ิ งจนกระเป๋าตังค์เบาห วิว เป็นถนนสาย ท่ี ได้รับการบูรณะหลั ง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ปัจจุบันกลายเป็นสวรรคข์องนักชอ้ป เร่ิมชอ้ปกนัได้เช้า แต่ช่วงเย็นถึงดึก 

จะคึกคกัสุด 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุฟเฟ่ต ์SHABU SHABU 

ท่ีพกั  SUN PLAZA HOTEL/SUN QUEEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี อิสระเต็มวนัตามอธัยาศยั  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- ท่านสามารถเลือกซ้ือตัว๋ Monorail ท่ี สถานี Monorail เพ่ือนั่งชมเมืองโอกินาว่ายามเช้า 

จงัหวดัโอกินาว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีความแตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนๆ ในประเทศญ่ีปุ่นเ น่ืองจาก

ต าแหน่งท่ีตัง่ซ่ึงอยู่ห่างจากเกาะใหญ่ทั้ ง 4 ซ่ึงเป็นเกาะหลักของประเทศ สัมผัสกับ

วฒันธรรมประเพณีท่ีน่าคน้หา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซ้ือสินค้าตามสถานท่ีชอ้ปป้ิง

ต่างๆ อาทิ  Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, ร้าน 100  เยน , Use 

Shop หรือหา้งสรรพสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายตามเส้นทางของ Monorai  

- หรือเลือกเดินชอ้ปป้ิง ถนนโคคุไซโดริ ตั้งอยู่ ใจกลางเมืองนาฮา เมืองหลวงของโอกินาว่า 

ถือเป็นสุดยอดถนนช้อปป้ิงจนได้รบัฉายาว่า “The Miracle Mile” เพราะแม้จะเป็นถนน

สายสั้น ๆ เพียง 1.6 กม. แต่กลับ คึกคกัไปดว้ยผู้คน เพราะสองข้างทางเต็มไปด้วยรา้น

รวงนับพันรา้น ทั้ งรา้นอาหาร ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม รา้นขายของท่ีระลึก และรา้นงาน

ฝีมือละลานตา คุณจะสนุกกบัการ ช้อปป้ิงจนกระเป๋าตงัคเ์บาหวิว เป็นถนนสายท่ีไดร้ับ

การบูรณะหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ปัจจุบันกลายเป็นสวรรค์ของนักชอ้ป เร่ิมชอ้ปกันได้

เชา้ 09.00 น. แต่ช่วงเย็นถึงดึก (18.00-24.00 น.) จะคึกคกัสุด 

- ตลาดปลาถนนเฮวะโดริ อยู่ในเส้นถนนคุโคไซโดริ ท่ีน้ีจะมีของทะเลขายไม่ว่าจะเป็นกุง้ 



 
 
 
 
 
 

 

            รหัสโปรแกรมทัวร ์       CHARMING OKINAWA-MAR-5D-MM-W12 
 
 

ล๊อบเตอร ์ปลาแซลมอน หอยยาโคไก หรือภาษาไทยหอยโข่งเขียวมากมายละลานตา ซ่ึง

ท่ีน้ีซ้ือแล้วสามารถปรุงอาหารไดเ้ลย ท ากนัสดๆ เลย 

 

 

 

 

 

 

- โอกินาว่า เวิล์ล   แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น ศูนย์รวมวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวริวกิว ทางดา้น

ใต้ของเกาะโอกินาว่า ท่ีน่ีเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมท่ีส าคัญของชาวริวกิว มีการแสดง

พ้ืนบ้านต่างๆ เช่น การแสดงตีกลองพ้ืนเมือง หรือ Eisa Dance ซ่ึงเป็นระบ าตีกลองสไตล์

พ้ืนเมืองของชาวโอกินาว่า มีบ้านโบราณจ าลองความเป็นอยู่ของชาวพ้ืนเมือง สถานท่ี

น่าสนใจท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ถ ้ าธารมรกตซ่ึงเป็นถ ้าหินงอกและหินย้อยสวยงาม ซ่ึงตอ้งเดินลึก

ลงไปในใตดิ้นกว่า 30 เมตร ภายในไดจ้ ัดสรา้งทางเดินเพ่ือใหส้ามารถชมความงามของถ ้ า 

ยาวกว่า 700 เมตร ซ่ึงถือเป็นถ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 

- DFS Gallery Okinawa เป็นแหล่งช้อป ป้ิ งปลอดภาษีท่ีมี สินค้าแบรด์ดังระดับ โลก ใน

ประเทศญ่ีปุ่นเองก็มีเพียงท่ีน่ีท่ีเดียวเท่าน้ัน และเป็นรูปแบบใหม่ในการช้อปป้ิง DFS 

Gallery ไม่ได้อยู่ในตวัสนามบิน มีสินคา้แบรด์ดงัระดบั โลกท่ีสามารถซ้ือหาได้ในราคาท่ี

ปลอดภาษีมากท่ีสุดถึง 30%  

- ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดังของโอกินาว่ามากมาย

หลายย่ีห้อ  เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ จากน้ันให้

ท่านได้อิสระช็อปป้ิงท่ี  รา้น 100 เยนพลาซ่า รา้นขายสินค้าช่ือดังของญ่ีปุ่น ซ่ึงภายใน

รา้นจะจดัจ  าหน่ายสินคา้หลากหลายรูปแบบ  ทุกช้ินในราคา 100 เยน 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระอาหารเท่ียงและค า่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  SUN QUEEN HOTEL หรือ SUN PLAZA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีห้า หมู่บ้านอเมริกนั วิลเลจ –อิออน จสัโก-้ ห้างอาชิบิน่า เอา้ท์เล็ต -กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ห มู่บ้านอเมริกัน วิลเลจ ตั้งอยู่ในเมืองท่ีมีช่ือว่า “ชาตัง” อ ยู่

ตอนกลางของโอกินาว่า ท่ีน้ีสรา้งเลียนแบบจากแหล่งช็อปป้ิงย่านซานดิเอโก้ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีสินค้ามากมาย หลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร 

นอกจากน้ียังมีสถานท่ีบันเทิงสรา้งความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบวล่ิ์ง, คาราโอเกะ, 

เกมเซ็นเตอร์, ชิงชา้สวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, รา้นอาหาร, รา้นหนังสือ, รา้นเส้ือผ้า และรา้น

ตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และชายหาด เรียกไดว่้ามีร้านคา้ต่างๆ รวมกนัอยู่ ท่ีน่ี

เกือบทั้งหมด และใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของ ห้างฯ อิออน  

จสัโก ้  ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโอกินาว่า ซ้ือของฝากก่อน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล ์แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของโอกินา

ว่ามากม ายห ลาย ย่ีห้อ  เช่น  Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯล ฯ 

จากน้ันใหท่้านได้อิสระช็อปป้ิงท่ี  ร้าน 100 เยนพลาซ่า รา้นขายสินค้าช่ือดังของญ่ีปุ่น ซ่ึง

ภายในรา้นจะจดัจ  าหน่ายสินคา้หลากหลายรูปแบบ   ทุกช้ินในราคา 100 เยน เพ่ือไม่เป็น

การรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระอาหารเท่ียงและค า่ตามอธัยาศยั 
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17.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮ่า เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลับ 

21.20 น. น าทุกท่านเหิรฟ้าเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดยเท่ีย วบิน MM989 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง  

00.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ... 

***************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
อตัราค่าบริการ“ 

 
 

ก าหนดการ

เดินทาง 

 

รายละเอียด 

เท่ียวบิน 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กไม่เกิน12ปี) 

 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กไม่เกิน12ปี) 

 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

03-07 มี.ค. 60 ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.15-07.30) 
ขากลบั MM989 OKA-BKK (21.20-00.15) 

23,999 23,999 23,999 6,000 

09-13 มี.ค. 60 ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.15-07.30) 

ขากลบั MM989 OKA-BKK (21.20-00.15) 
23,999 23,999 23,999 6,000 

10-14 มี.ค. 60 ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.15-07.30) 

ขากลบั MM989 OKA-BKK (21.20-00.15) 
23,999 23,999 23,999 6,000 

16-20 มี.ค. 60 ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.15-07.30) 
ขากลบั MM989 OKA-BKK (21.20-00.15) 

23,999 23,999 23,999 6,000 

   

หมายเหตุ:  กรุณาตรวจสอบเท่ียวบินของท่านในวันท่ีท่านต้องการเดินทางตามตารางรายละเอียด

เท่ียวบิน 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

ราคาจอยแลนดไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบินหักค่าตัว๋ออก 19,999  บาท 
 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผู้โดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
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กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนมัดจ  าทั้ งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ี

เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามันท่ียงัมิไดช้ าระ ค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 00 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 0 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบ ริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถ้ากรณีท่ีทางรฐับาลประกาศให้กลับมาใชวี้ซ่า 

ผู้เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือ

ธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเขา้

ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวรจ์ดัเตรียมให้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จา่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจ์ดัเตรียมให้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวรจ์ดัเตรียมให้ 
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 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 2,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 01 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจ ันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผู้มี ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเข ้า

ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว ***ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 
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ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจ ันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า
น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง  ทั้ งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ ผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
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การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใตท้้อง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเข ้าประเทศ เช่น ผัก 

ผลไม้สด  ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอัตราท่ีสูงมาก 


