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เยอืนเกาะใตสุ้ดของญี่ปุ่นสมัผสัความงามของทะเลญี่ปุ่น ณ เกาะโอกินาว่า 

แวะชม พิพิธภณัฑเ์หลา้อะวาโมริ ท่ีข้ึนช่ือของโอกินาว่า   

ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจา้นามิโนะอุเอะ ที่เป็นท่ีเคารพนบัถือ 

ชอ้ปป้ิงถนนโคคไุซโดริ ถนนชอ้ปป้ิงช่ือดงัท่ีสุดแสนจะคึกคกัตั้งแตเ่ชา้ถึงค า่ 

อิสระชอ้ปปป้ิงจุใจ ท่ีหา้งอาชิบิน่า เอา้ทเ์ล็ต ที่ใหญ่ที่สุดของโอกินาว่า 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเพียง 18,888 บาท 
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บินตรงโดยสายการบิน ในเครือ ALL NIPPON AIRWAYS 

เดินทางเดือน มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 5  สายการบิน PEACH AIRLINES 

เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-เมืองนาฮ่า-พิพิธภณัฑเ์หลา้อะวาโมริ-ผามนัโซะ-รา้นโอกาชิ โกเตน-หมู่บา้น

อเมรกินั วิลเลจ-อิออน จสัโก-้ถนนโคคุไซโดร-ิตลาดมะกิชิ 

 

01.15 น. เดินทางบินลดัฟ้าสู่โอกินาวา่ โดยเท่ียวบิน MM990 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่า เกาะโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์หลา้อะวา

โมริ ตั้งอยู่ท่ีโรงกลัน่เซอิฟุคุ อะวาโมริ โดยน าเสนอประวติัความเป็นมา และขั้นตอนการผลิต

เหล้าของชาวโอกินาว่า ซ่ึ งจะเห็น อุปกรณ ์

เคร่ืองใช ้และขวดท่ีเคยใชต้ั้งแต่อดีต และเชื่อม

สัมพันธ์กับการเป็น เค ร่ืองด่ืมของท้อง ถ่ิน 

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ียังมีนิทรรศการแสดงประวัติ 

และฉลากท่ีดีท่ีสุดของยาเอะยามะ พรอ้มกับ

ค าอธิบายกระบวนการผลิตและเขา้ชมโรงกลัน่ 

ซ่ึงจะมีมุมใหท้ดลองชิมรสชาติของเหลา้ท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของคนโอกินาว่า  จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ ผามนัซาโมะ ผาหินท่ีสูงชนักว่า 30 เมตรมีลกัษณะคลา้ยงวงชา้งหนัหน้าสู่ทะเลจีน 
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พ้ืนท่ีสีเขียวของตน้หญา้ท่ีขึ้ นปก คลุมจนถึงยอดหน้าผาตดักบัผืนน ้าทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทศัน์

ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโอกินาว่า ในวนัท่ีทอ้งฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงาม

ของเกาะทางตอนเหนือและเกาะท่ีอยูน่อกชายฝั่งไดอ้ยา่งชดัเจน ชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่นิยมท่ีจะ

มาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกวา้งใหญ่ของผาหินแห่งน้ีว่ากนัว่าสามารถ

รองรบันัก  ท่องเท่ียวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกนัไดอ้ยา่งสบายๆ จากน้ันแวะชม รา้นโอ

กาชิ โกเตน เป็นรา้นขายขนมท่ีมีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก เน่ืองจากใชว้ตัถุดิบทาง

ธรรมชาติทอ้งถ่ินลว้นๆ ไม่ว่าจะเป็นมันม่วงท่ีมีรสหวาน เป็นขนมท่ีมีชื่อเสียงมาก เน้ือจะ

หวานมันนุ่ม ละลายในปาก อีกทั้ งยังมีน ้ าตาลทรายแดง และสับปะรด เป็นต้น  ก็เป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ขึ้ นชื่ออีกดว้ยเช่นกนั ใหท่้านไดช้มโรงงานผลิตและเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น

ไดต้ามอธัยาศยั 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นอเมริกัน วิลเลจ ตั้งอยู่ในเมืองท่ีมีชื่อว่า “ชาตัง” อยู่

ตอนกลางของโอกินาว่า ท่ีน้ีสรา้งเลียนแบบจากแหล่งช็อปป้ิงย่านซานดิเอโก ้ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีสินคา้มากมาย หลากหลายสไตล์ใหท่้านไดเ้ ลือกสรร 

นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีบนัเทิงสรา้งความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบวล่ิ์ง, คาราโอเกะ, 

เกมเซ็นเตอร์, ชิงชา้สวรรค์, ไลฟ์เฮา้ส์, บาร,์ รา้นอาหาร, รา้นหนังสือ, รา้นเส้ือผา้ และรา้น

ตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และชายหาด เรียกไดว้่ามีรา้นคา้ต่างๆ รวมกนัอยู่ท่ีน่ี

เกือบทั้งหมด และใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของ หา้งฯ อิออน  

จสัโก ้ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโอกินาวา่ ซ้ือของฝากก่อน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้
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จากน้ันใหท่้านเดินชอ้ปป้ิง ถนนโคคุไซโดริ ตั้งอยู ่ใจกลางเมืองนาฮา เมืองหลวงของโอกินา

วา่ ถือเป็นสุดยอดถนนชอ้ปป้ิงจนไดร้บัฉายาว่า“The Miracle Mile”ถึงแมจ้ะเป็นถนนสายสั้นๆ 

เพียง 1.6 กม. แต่กลบั คึกคกัไปดว้ยผูค้น เพราะสองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นรวงนับพนัรา้น 

ทั้งรา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม รา้นขายของท่ีระลึก และรา้นงานฝีมือละลานตา คุณ

จะสนุกกับการ ช้อปป้ิงจนกระเป๋าตังค์เบาหวิว เป็นถนนสายท่ีได้รับการบูรณะหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ปัจจุบนักลายเป็นสวรรคข์องนักชอ้ป เร่ิมชอ้ปกนัไดเ้ชา้ แต่ช่วงเย็นถึงดึก 

จะคึกคกัสุด 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเดินไปยงั ตลาดมะกิชิ เป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีคลาคล า่ไปดว้ยผูค้น

จ านวนมากท่ีมาจบัจา่ยซ้ือของ และยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมมากอีกดว้ย 

ตลาดแห่งน้ีพรัง่พรอ้มไปดว้ยวตัถุดิบส าหรบัประกอบอาหารหลากหลายชนิดของจงัหวดัโอกิ

นาว่า ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆ ในทะเลแถบโอกินาวะ ผักและผลไมท่ี้เป็นผลิตผลของ

จงัหวดั เน้ือหมแูละเน้ือววั เตา้หู ้หรือจะเป็นเคร่ืองปรุงรสประเภทต่างๆ บนชั้นสองของตลาดมี

รา้นอาหารมากมาย ซ่ึงเราสามารถซ้ือวัตถุดิบท่ีชอบจากชั้นหน่ึงขึ้ นมาใหร้า้นบนชั้นสอง

ประกอบอาหารใหไ้ด ้และในครั้งน้ีเราจะขอแนะน าขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดแห่งน้ี รวมถึงบริเวณ

โดยรอบไปพรอ้มๆ กนั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารแบบบุฟเฟ่ต ์SHABU SHABU 

ที่พกั  SUN PLAZA HOTEL/SUN QUEEN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม อิสระเตม็วนัตามอธัยาศยั  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์ OKA03 HARMONY IN OKINAWA 4D2N MAR17-MM990-W12 

อิสระเต็มวนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- ท่านสามารถเลือกซ้ือตัว๋ Monorail ท่ี สถานี Monorail เพ่ือนั่งชมเมืองโอกินาว่ายามเชา้ 

จงัหวดัโอกินาว่าเป็นจงัหวดัท่ีมีความแตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนๆ ในประเทศญ่ีปุ่นเน่ืองจาก

ต าแหน่งท่ีตัง่ซ่ึงอยู่ห่างจากเกาะใหญ่ทั้ ง 4 ซ่ึงเป็นเกาะหลักของประเทศ สัมผัสกับ

วฒันธรรมประเพณีท่ีน่าคน้หา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ตามสถานท่ีชอ้ปป้ิง

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

Shop หรือหา้งสรรพสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายตามเสน้ทางของ Monorai  

- หรือเลือกเดินชอ้ปป้ิง ถนนโคคุไซโดริ ตั้งอยู ่ใจกลางเมืองนาฮา เมืองหลวงของโอกินาว่า 

ถือเป็นสุดยอดถนนชอ้ปป้ิงจนไดร้ับฉายาว่า “The Miracle Mile” เพราะแมจ้ะเป็นถนน

สายสั้น ๆ เพียง 1.6 กม. แต่กลบั คึกคักไปดว้ยผูค้น เพราะสองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้น

รวงนับพนัรา้น ทั้งรา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม รา้นขายของท่ีระลึก และรา้นงาน

ฝีมือละลานตา คุณจะสนุกกบัการ ชอ้ปป้ิงจนกระเป๋าตังค์เบาหวิว เป็นถนนสายท่ีไดร้ับ

การบูรณะหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 2 ปัจจุบันกลายเป็นสวรรค์ของนักชอ้ป เร่ิมชอ้ปกนัได้

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

- ตลาดปลาถนนเฮวะโดร ิอยูใ่นเสน้ถนนคุโคไซโดริ ท่ีน้ีจะมีของทะเลขายไม่วา่จะเป็นกุง้ 

ล๊อบเตอร ์ปลาแซลมอน หอยยาโคไก หรือภาษาไทยหอยโข่งเขียวมากมายละลานตา ซ่ึง

ท่ีน้ีซ้ือแลว้สามารถปรุงอาหารไดเ้ลย ท ากนัสดๆ เลย 

 

 

 

 

 

 

- โอกินาว่า เวิลล์   แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น ศนูยร์วมวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวริวกิว ทางดา้น

ใตข้องเกาะโอกินาว่า ท่ีน่ีเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมท่ีส าคัญของชาวริวกิว มีการแสดง

พ้ืนบา้นต่างๆ เช่น การแสดงตีกลองพ้ืนเมือง หรือ Eisa Dance ซ่ึงเป็นระบ าตีกลองสไตล์
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พ้ืนเมืองของชาวโอกินาว่า มีบา้นโบราณจ าลองความเป็นอยู่ของชาวพ้ืนเมือง สถานท่ี

น่าสนใจท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ถ ้าธารมรกตซ่ึงเป็นถ ้าหินงอกและหินยอ้ยสวยงาม ซ่ึงตอ้งเดินลึก

ลงไปในใตดิ้นกวา่ 30 เมตร ภายในไดจ้ดัสรา้งทางเดินเพ่ือใหส้ามารถชมความงามของถ ้า 

ยาวกวา่ 700 เมตร ซ่ึงถือเป็นถ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 

- DFS Gallery Okinawa เป็นแหล่งช ้อปป้ิงปลอดภาษีท่ีมีสินค้าแบรด์ดังระดับโลก ใน

ประเทศญ่ีปุ่นเองก็มีเพียงท่ีน่ีท่ีเดียวเท่าน้ัน และเป็นรูปแบบใหม่ในการชอ้ปป้ิง DFS 

Gallery ไม่ไดอ้ยู่ในตัวสนามบิน มีสินคา้แบรด์ดังระดับโลกท่ีสามารถซ้ือหาไดใ้นราคาท่ี

ปลอดภาษีมากท่ีสุดถึง 30%  

- หา้งอาชิบิน่า เอา้ทเ์ล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมชื่อดงัของโอกินาว่ามากมาย

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

ท่านไดอิ้สระช็อปป้ิงท่ี  รา้น 100 เยนพลาซ่า รา้นขายสินคา้ชื่อดงัของญ่ีปุ่น ซ่ึงภายใน

รา้นจะจดัจ าหน่ายสินคา้หลากหลายรูปแบบ  ทุกชิ้ นในราคา 100 เยน 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเที่ยงและค า่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  SUN QUEEN HOTEL หรอื SUN PLAZA HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่  ปราสาทซูรโิจ–โอกินาว่าเวิลด ์– ศาลเจา้นามิโนะอุเอะ-ดิวตี้ ฟร–ี หา้งอาชิบิน่า  

          เอา้ทเ์ล็ต -กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางชม ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ ถูกสรา้งขึ้ นใหม่ ในปี 1992 แทนท่ี

ของเก่าท่ีถูกท าลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง ปัจจุบันน้ีพ้ืนท่ีทั้ งหมดถูกจัดใหเ้ป็น

สวนสาธารณะ จากน้ันชม ปราสาทชูริโจ (บริเวณชูริโจ พารค์ ไม่รวมค่าเขา้ชมในปราสาทอีก

ท่านละ 800 เยน) เป็นปราสาทตามแบบ

สถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซ่ึงเป็นท่ี

ประทับของกษัตริยโ์ชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์

โช สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1237 ซ่ึงอาณาจกัร

ริวกิวเป็นอาณาจักรหน่ึงทางตอนใตข้อง
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ญ่ีปุ่น ใกลก้บัเกาะไตห้วนั มีความใกลช้ิดกบัทางวฒันธรรมของจีน สถาปัตยกรรมของปราสาท

แห่งน้ีส่วนมากจึงไดร้ับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง  และเม่ือปี 1945 

ระหว่างสงครามโลกครั้งท่ีสอง ตอนท่ีกองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้ นบกท่ีโอกินาว่า

ได ้พิษแห่งสงครามท าใหป้ราสาทถูกท าลายลงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงก าแพงปราสาทเพียง

ไม่ก่ีส่วนโผล่พน้เหนือพ้ืนดินขึ้ นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทัง่ปี 1992 ไดมี้การ

ก่อสรา้งปราสาทชูริโจขึ้ นใหม่หมด ใหมี้โครงสรา้งลกัษณะเดิม โดยอา้งอิงจากภาพถ่ายในอดีต 

บันทึกทางประวติัศาสตร์ และความทรงจ าของผูอ้ยู่อาศัยอยู่แถบน้ัน และในปี ค.ศ. 2000 

ปราสาทแหง่น้ีไดข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกบัโบราณสถานอ่ืนๆ ในเกาะ โอกินาวา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีท่ีรา้นคา้

ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟร ีอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด ์เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีน่าสนใจของโอกินาว่าอีกแห่ง 

ซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมเร่ืองราวและแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และธรรมชาติของ

โอกินาวา่เขา้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็น ถ ้าเกียวคุเซ็น ถือเป็นถ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียภาย ในถ ้า จะมี

อากาศเยน็ตลอดทั้งปี เพราะเป็นท่ีท่ีธารน ้าไหลผ่านซอกหินอยูต่ลอดเวลา มีหินงอกหินยอ้ย 
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 ขนาดใหญ่และกินพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้งรูปร่างแตกต่างกนั และมีบ่อน ้าสีเขียวมรกตอยุ่ภายใน 

ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโอกินาว่าถ ้าแห่งน้ีเกิดข่้ึนตามธรรมชาติ เม่ือ

300,000ปีมาแลว้ และยงัมีหมู่บา้นอาณาจกัรริวกิว ซ่ึงจ าลองหมู่บา้นสมยัก่อนของโอกินาว่า

ใหช้ม ในน้ันยงัมีสตูดิโอเปิดใหท้ดลองท าหตัถกรรมพ้ืนเมืองของโอกินาวา่อยา่งเชน่ แกว้ริวกิว 

ยอ้มผา้ ผา้พิมพล์ายบิงกาตะ และเคร่ืองป้ันดินเผา และยงัมีใหเ้ช่าชุดพ้ืนเมืองไดใ้ส่และถ่ายรูป

เป็นท่ีระลึกอีกดว้ย(ไม่รวมคาใชจ้า่ย)และยงัมีพิพิธภณัฑงู์ สายพนัธุ ์ฮะบุ ซ่ึงพบมากในแถบโอ

กินาว่าในช่วงหน้ารอ้น มีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบังูชนิดน้ี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยการน างูมา

ดองเหลา้จนกลายเป็นสินคา้ขึ้ นช่ือเลยทีเดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้นามิโนะอุเอะ  ซ่ึงเป็นศาลเจา้ญ่ีปุ่นในศาสนาชินโต ซ่ึงเป็นท่ีนับถือ

ของชาวโอกินาว่า เพ่ือเป็นสิริมงคล ชาวโอกินาว่าเชื่อ

ว่าการไดม้าขอพรท่ีศาลเจา้แห่งน้ีจะท าใหก้ารเดินทาง

ทางน ้าไดร้บัการคุม้ครองใหป้ลอดภัย จากน้ันน าท่าน

สู่ หา้งอาชิบิน่า เอา้ทเ์ล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินคา้แบ

รนด์เนมชื่อดังของโอกินาว่ามากมายหลายยี่หอ้  เช่น 

Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc 

ฯลฯ จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระช็อปป้ิงท่ี  รา้น 100 เยนพลาซ่า รา้นขายสินคา้ชื่อดงัของญ่ีปุ่น 

ซ่ึงภายในรา้นจะจดัจ าหน่ายสินคา้หลากหลายรูปแบบ  ทุกชิ้ นในราคา 100 เยน เพื่อไม่เป็น

การรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
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17.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮ่า เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

21.20 น. น าทุกท่านเหิรฟ้าเดินทางกลับสู่ สุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน MM989 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

00.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

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

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 
อตัราค่าบริการ“ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กไม่เกิน12ปี) 

 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กไม่เกิน12ปี) 

 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

26-29 มี.ค. 60 
ขาไป   BKK-OKA (01.40-07.55) 
ขากลบั OKA-BKK (22.05-01.00) 

18,888 19,888 19,888 6,000 

27-30 มี.ค. 60 
ขาไป   BKK-OKA (01.15-07.30) 

ขากลบั OKA-BKK (21.20-00.15) 
18,888 19,888 19,888 6,000 

28-31 มี.ค. 60 
ขาไป   BKK-OKA (01.15-07.30) 
ขากลบั OKA-BKK (21.20-00.15) 

18,888 19,888 19,888 6,000 

29 มี.ค.-01 เม.ย. 60 ขาไป   BKK-OKA (02.05-08.20) 
ขากลบั OKA-BKK (22.05-01.00) 

18,888 19,888 19,888 6,000 

หมายเหต:ุ  กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินของท่านในวนัที่ท่านตอ้งการเดินทางตามตารางรายละเอียด

เที่ยวบิน 
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 1500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนมัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า 

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1,500 เยน/ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 
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1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์ OKA03 HARMONY IN OKINAWA 4D2N MAR17-MM990-W12 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 


