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 ไฮไลท์ของโปรแกรม  
 บินตรง กรุงเทพฯ-โอกนิาวา่ โดยสายการบิน PEACH AIR สายการบินในเครือ ALL NIPPON AIRWAYS                       

ฟรีน ้ าหนักกระเป๋าขาไป – กลบั จ านวน 1 ใบ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม / ถือข้ึนเคร่ืองได ้ จ านวน 2 ใบ ไมเ่กนิ 10 กโิลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พักใจกลางเมืองโอกินาว่า 2 คืน 
 เท่ียวครบไฮไลท์ เมอืงโอกนิาวา่ ผาหินมนัซะโมะ พิพิธภณัฑ์เหลา้อะวาโมริ หมูบ่า้นมิฮามะสไตล์อเมริกนั  ปราสาทชริู 

โอกนิาวา่เวลิด์ โรงงานขนมเคก้ ศาลเจา้นามโินะอุเอะ ASHIBANA OUTLET MALL และถนนโคคไุซโดริ ตลาดมะกชิิ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PAGE 2 
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ก าหนดการเดินทาง 

 

กันยายน 2560 10-13 / 11-14 / 16-19 กันยายน 2560 17,999 บาท 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
   22.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M                          สาย

การบิน PEACH AIR (MM) โดยมเีจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้น รับอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางให้แกท่า่น      

วันที่สอง       สนามบินนาฮา (โอกินาว่า) – พิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ – ผาหินมนัซะโมะ – โรงงานขนมเค้ก – 
                     หมู่บ้านมฮิามะสไตล์อเมริกัน – เอออน พลาซ่า – ถนนโคคุไซโดริ – ตลาดมะกิชิ 

 01.40 น.  ออกเดินทางสู ่ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินพชีแอร์  (PEACH AIR)  เทีย่วบินที ่MM 900  

 (บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง** 
 08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาฮา เมืองโอกินาว่า ประเทศญีปุ่่ น  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  
หลงัจากผา่นการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากรญี่ ปุ่น  น าทา่นออกเดินทางสู ่เ มืองโอกินาว่า  ระหวา่งทางผา่นชม
ววิทิวทัศน์อนังดงามภายในเกาะและสัมผสักบัวฒันธรรมความเป็นอยูข่องชาวโอกนิาวา่ ในอดีตเป็นศูนย์กลาง
ของอาณาจักรริวกวิ แตถู่กญี่ ปุ่นยึดเอามาผนวกเขา้ดว้ยกนั ปัจจุบนัเป็นเมอืงเอกและเป็นเมืองพกัตากอากาศ 
และยังเป็นตน้ก  าเนิดศิลปะการตอ่สู้อยา่งคาราเตอี้กดว้ย หาดทรายขาวสวย น ้ าทะเลสีครามใสสะอาด ปะการัง
ท่ียงัคงสมบูรณ์ ท าให้จงัหวดัโอกนิาวา่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัอีกท่ีหน่ึงของญี่ ปุ่น 
จากนั้นน าทา่นสู ่พพิธิภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ (AWAMORI MUSEUM) ตั้งอยูท่ี่โรงกลัน่ เซอิฟุคุ อะวาโมริ โดย
น าเสนอประวติัความเป็นมา และขั้นตอนการผลิตเหล้าของชาวโอกินาวา่ ซ่ึงจะเห็นอุปกรณ์ เคร่ืองใช ้และ
ขวดท่ีเคยใชต้ั้งแตอ่ดีต และเชื่อมสัมพนัธ์กบัการเป็นเคร่ืองด่ืมของท้องถ่ิน พิพิธภณัฑ์แหง่ น้ียังมนิีทรรศการ
แสดงประวติั และฉลากท่ีดีท่ีสุดของยาเอะยามะ พร้อมกบัค าอธิบายกระบวนการผลิตและเขา้ชมโรงกลัน่  ซ่ึง
จะมมีุมให้ทดลองชิมรสชาติของเหล้าท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของคนโอกินาวา่   จากนั้ นน าทา่นสู่ ผาหินมันซะโมะ 
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(MANZAMO) สถานท่ีทอ่งเ ท่ียวท่ีมชีื่อเสียงอันโดง่ดงัของโอกนิาวา่ จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นคล่ืนใหญโ่ต
ท่ีถาโถมเข้ามาท่ีชายฝ่ังและววิทิวทศัน์ทะเลท่ีงดงามสุดไกลลบัตา และยงั เป็นแหลง่ปะการังทะเลท่ีสวยงาม ผา
หินริมทะเลน้ีตั้งอยูใ่กล้ๆกบัท่ีวา่การอ าเภอเมอืงหมูบ่า้นอนนะโซง ชื่อของผาหินมคีวามหมายวา่ “ทุง่หญา้ท่ี
รองรับคนไดน้ับหมื่นคน” ซ่ึงหมายถึงบริเวณทุง่หญา้สีเขียวขจีบนหน้าผา จุดเดน่ความงามของผาหินน้ีคือ จุด
ชมวิวท่ีสามารถเดินจากลานจอดรถได้เพียงแค ่1 นาที โดยเฉพาะหากทา่นไปผาหินในตอนเช ้าทา่นจะไดสู้ด
อากาศบริสุทธ์ิพร้อมกบัชมความงามของผืนน ้ าทะเลสีฟ้าใสท่ีไมม่ส่ิีงกีดขวางใดๆสุดลูกหูลูกตา ในตอนเย็น
ทา่นสัมผสักบัอีกบรรยากาศของความงามในยามพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน พืชพ ันธ์ุท่ีอยูใ่นบริเวณผาหินหรือ 
“หมูพ่ ันธ์ุไมต้ามหินเกา่แกข่องผาหินมนัซะ ” นั้นไดถู้กก  าหนดให้เ ป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติของจงัหวดั ทา่น
สามารถเดินเลน่และยงัสามารถจัดปิกนิกชมวิวความงดงามทางธรรมชาติน้ีได ใกล้ๆกบัผาหินมนัซะยังมี
โรงแรมและเรียวกงัมากมายหลายระดบัให้ทา่นเลือกพัก   

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร   (1) 
จากนั้ นน าทา่นแวะเ ท่ียวชม โรงงานขนมเค้กมันเทศ OKASHI GOTEN ขนมเค้กมนัเทศชื่อดงัแหง่โอกินาวา่
เลือกซ้ือขนมเคก้ท่ีท าจากมนัเทศในหลากหลายรสชาติมากมาย จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านมิฮามะสไตล์
อเมริกัน (MIHAMA AMERICAN VILLAGE) เ ป็นแหลง่ความบันเทิงขนาดใหญท่ี่ตั้งอยูภ่าคกลางของเกาะ
โอกินาวา่ ภายในหมูบ่า้นมลีักษณะคล้ายห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งขนาดใหญท่ี่ประกอบดว้ย ร้านค้า ร้าน
เส้ือผา้ ร้านอาหารจ าหน ่ายฮอตด็อกและแฮมเบอร์เกอร์ ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ MIHAMA 7 และชิงช ้า
สวรรค์ขนาดใหญ ่ นอกจากน้ีหา่งออกไปไมไ่กลนักเ ป็นชายหาดทิศตะวนัตกท่ีเหมาะส าหรับนั่งชมพระ
อาทิตย์ตกพร้อมป้ิงบาร์บีคิวสังสรรค์กนัไดอี้กดว้ย  จากนั้ นน าทา่นเดินทางสู ่“เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้า
ช ั้นน าตา่งๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา , กล้อง , กระเป๋า , รองเท้า, เ ส้ือผา้ เป็นต้น รวมทั้ง  “ร้าน 100 เยน” สินค้า
คณุภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ทา่นได้เพลินเพลินกบัการ “เลื อกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตาม
อธัยาศยัอยา่งจุใจ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ถนนโคคุไซโดริ (KOKUSAIDORI STREET) เป็นถนนสายหลัก
ท่ีทอดยาว 2 กโิลเมตรผา่นใจกลางเมืองนาฮะ โดยเ ร่ิมจากสถานีขนสง่นาฮะ(NAHA BUS TERMINAL) และ
หอประจ าจงัหวดั (PREFECTURAL HALL) สองข้างทางเ รียงรายไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้าน
จ าหน ่ายของท่ีระลึก ร้านเ ส้ือผ้า และห้า งสรรพสินค้า  นอกจากน้ียังสามารถเดิน ไปยังถนน เฮวาโดริ  
(HEIWADORI) มุตสึมโิดริ(MUTSUMIDORI) และอิจิบะโดริ(ICHIBADORI) ซ่ึงเ ป็นถนนท่ีแยกออกมาจาก
ถนนโ คคุไซ โดริ  ตัดก ับถนน โอคิ เ อโด ริ  (OKIEIDORI) ท ่าน สามา รถเ ดิ น ไป ยัง  ต ล าดม ะกิ ชิ                         

(MAKISHI FOOD MARKET) สร้างข้ึนกวา่ 60 ปีท่ีแลว้ เ ป็นตลาดขนาดใหญท่ี่คลาคล ่าไปด้วยผูค้นจ านวน
มากท่ีมาจบัจา่ยซ้ือของ และยังเ ป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากอีกดว้ย  ตลาดแหง่น้ีพร่ังพร้อมไป
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ดว้ยวตัถุดิบส าหรับประกอบอาหารหลากหลายชนิดของจังหวดัโอกินาวะ (OKINAWA)  ไมว่า่จะเป็นอาหาร
ทะเลสดๆ ท่ีจบัได้ในทะเลแถบโอกินาวะ ผกัและผลไมท่ี้เป็นผลิตผลของจงัหวดั เ น้ือหมูและเ น้ือววั เตา้หู้ หรือ
จะเป็นเคร่ืองปรุงรสประเภทตา่งๆ บนช ั้นสองของตลาดมร้ีานอาหารมากมาย ซ่ึง เราสามารถซ้ือวตัถุดิบท่ีชอบ
จากช ั้นหน่ึงข้ึนมาให้ร้านบนช ั้นสองประกอบอาหารให้ได ้และในคร้ังน้ีเราจะขอแนะน าขอ้มูลเกีย่วกบัตลาด
แหง่น้ี รวมถึงบริเวณโดยรอบไปพร้อมๆ กนั 

   เย็น  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  ROUTE INN NAHA หรือระดับเทยีบเท่า  

วันที่สาม       อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิงตามอัธยาศัย หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม                                   

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (2)                                      (อาหารเช้า/ – / –) 
  ท่านสามารถเดินทางเพ่ือไปยังสถานทีต่่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทเิช่น (ไม่รวมค่ารถไฟและรถบัสบริการ) 

ย่านถนนโคคุไซโดริ ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอกนิาวา่ ท่ีชาวตา่งชาตินิยมมาเดินเลน่กนัเป็นอยา่งมาก เพราะท่ีน่ี
มทีั้งของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมืองสไตล์ของโอกนิาวา่และสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย และบนถนนสายน้ียัง
มหี้าง DONQUIJOTE ห้างสรรพสินคา้ชื่อดังจากยา่นชินจูกมุาเปิดให้บริการ 24 ช.ม.อีกด้วย หรือสนุกสนาน
กบัการทดลองนั่ง YUI MONORAIL รถไฟรางเด่ียวหน่ึงเดียวของโอกนิาวา่ เพื่อเดินทางไปยงัยา่นชินโตชินท่ี
เป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ช ั้นน ามากมาย เชน่ DFS DUTY FREE หน่ึงเดียวของประเทศญี่ปุ่น และห้างอ่ืนๆ 
เชน่ SPORT DEPOT, NAHA PLACE หรือหากทา่นท่ียังไมห่น าใจกบัการชอ้ปป้ิงสินค้าญี่ ปุ่นท่ีห้าง AEON 
เลือกไปชอ้ปป้ิงตอ่ท่ี AEON NAHA ท่ีสถานี OROKU ไดอี้กดว้ย 

พพิธิภัณฑ์สัตว์น ้าชูราอุมิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าท่ีทันสมยัและใหญ ่
ท่ีสุดในญี่ปุ่น และยงัมชีื่อเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก ตั้งอยูท่ี่ต าบลโมโตบุ เ ป็นท่ีแสดงพนัธ์ุปลาทะเลตา่งๆ ซ่ึงแบง่
ออกเป็น 4 ช ั้น และแตล่ะช ั้นจะแบง่แยกไปตามโซน คือ TOUCH POOL ซ่ึงเ ป็น LAGOON ขนาดเล็ก จ าลอง
สภาพธรรมชาติของปลาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณแนวปะการัง ซ่ึงประกอบไปด้วย ปลาดาว , หอยเมน่, ปลิงทะเล และ
อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถใช ้มือเปลา่สัมผัสได้อยา่งใกล้ชิด ถัดจากนั้ นจะเป็น JOURNEY TO THE CORAL REEF, 
THE SEA OF TROPICAL FISH และไฮไลท์ท่ีส าคญัของพิพิธภณัฑ์แหง่ น้ีคือ THE KUROSHIO SEA ซ่ึง เป็น
ห้องท่ีไดช้ื่อมาจากกระแสน ้ าอุน่กโุรชิโวของญี่ปุ่น ภายในห้องน้ีแสดงพันธ์ุปลาในแท้งค์ขนาดใหญสู่งกวา่ 8 
เมตร กวา้งกวา่ 22 เมตร ท าจากอะคริลิคใสหนากวา่ 60 เซนติเมตร น ้ าทะเลไมส่ามารถผา่นเขา้มาได้ ภายใน
แทง้ค์น้ีมีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกวา่ 7 เมตรอยูถึ่ง 3 ตวั วา่ยเวียนไปมาอยา่งสง ่างาม พร้อมพันธ์ุปลาอ่ืนๆ ทั้ง
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กระเบนราหู ฉลามสีฟ้า และปลาพนัธ์ุอ่ืนๆ ในแถบทะเลน้ี ให้ทา่นสามารถถา่ยรูปได้อยา่งใกลช้ิดทั้งแบบพา
นอรามา่และแบบอันเดอร์วอเตอร์ ทา่นจะยังสามารถพบกบัปลาฉลามพันธ์ุตา่งๆ อยูอี่กมากมายในห้อง 
SHARK RESEARCH LAB และบริเวณภายนอกอาคาร ยงัมี SEA TURTLE HOUSE บอ่เ ล้ียงเตา่ทะเลขนาด
ใหญ ่และ DOLPHIN LAGOON พร้อมทั้งชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู้ 
SHIKINAEN GARDEN อีกหน่ึงท่ีเท่ียวท่ีคุณไมค่วรพลาดเมือ่มาเท่ียวโอกินาวา่ SHIKINAEN ถูกสร้างข้ึนใน
ปลายศตวรรษท่ี 18 เ ป็นท่ีอยูอ่าศยัของกษตัริย์ริวกวิ พระราชวงัไดถู้กออกแบบมาอยา่งสวยงามเรียบงา่ย อาคาร
ท าจากไม ้หลงัคามงุกระเบ้ืองสีแดง บอ่เ ล้ียงปลาขนาดใหญ ่และสวนสไตล์ญี่ปุ่นท่ีมภีูมทิศัน์ท่ีกวา้งขวาง มา
สัมผสัแหลง่เ รียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมชองโอกนิาวา่ ติดอยูใ่นรายชื่ อมรดกโลกขององค์การ
ยูเนสโก คณุจะไดสั้มผสัความงดงามของสวนธรรมชาติพื้นท่ีสีเขียวท่ีไมเ่หมอืนท่ีไหน คณุสามารถใช ้เวลาเดิน
ส ารวจโดยรอบ SHIKINAEN GARDEN และหามมุถา่ยภาพสวยๆ ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  
TSUBOYA POTTERY DISTRICT อยูใ่นอ าเภอ TSUBOYA NAHA เ ป็นศูนย์เคร่ืองป้ันดินเผาของชาวโอกิ
นาวา่ เร่ิมต้นมาตั้งแตยุ่คอาณาจกัรริวกิว มกีารจดัแสดงพิพิธภ ัณฑ์งานศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผา TSUBOYA ให้
ไดเ้รียนรู้ประวติัความเป็นมาของการท าเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีสวยงามและมเีอกลกัษณ์ของท่ีน่ี 
หรือท่านสามารถเลือกซ้ือทวัร์เสริมได้ ดังนี้  (ท่านสามารถสอบถามกับฝ่ายขายหรือหัวหน้าทวัร์ได้)  

1.  เลื อกซ้ือตั๋ว YUI MONORAIL เพื่อนั่งชมเมอืงโอกนิาวา่ยามเช ้า จังหวดัโอกนิาวา่เป็นจังหวดัท่ีมี
ความแตกตา่งจากจังหวดัอ่ืนๆ ในประเทศญี่ ปุ่นเ น่ืองจาก ต าแหน่งท่ีตัง่ ซ่ึงอยูห่ ่างจากเกาะใหญท่ั้ง 4 ซ่ึง เป็น
เกาะหลักของประเทศ สัมผัสกบั วฒันธรรมประเพณีท่ีนา่ค้นหา ทา่นสามารถเลือกชมเลือก ซ้ือสินคา้ตาม
สถานท่ีช ้อปป้ิง  ตา่งๆ อาทิ DUTY FREE, TOY R US, NAHA MAIN PLACE, AEON MALL,  ร้าน 100 เยน , 
หรือห้างสรรพสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายตามเส้นทางของ MONORAI (ราคาท่านละ 700 เยน) 

2. เ ลื อก ซ้ื อทัว ร์ เ ส ริม  1  DAY TOUR ( พิพิธ ภัณฑ์ สัต ว์ น ้ า ชูราอุ มิ ,  โรง ง านขนมมัน เ ทศ ,                          

สวนสับปะรดนาโกะ)  ออกเดินทางจากโรงแรม เวลาในการทัวร์ 9-10 ช ัว่โมง มไีกด์ภาษาองักฤษ เดินทางโดย
รถบสั พาชมพิพิธภ ัณฑ์สัตว์น ้ าช ูราอุม,ิ โรงงานขนมเค้กมนัเทศ , สวนสับปะรดนาโกะ และเดินทางกลับสู่
โรงแรมท่ีพกั พร้อมมอีาหารกลางวนับริการ (ราคาผู้ใหญ่ 4,800 เยน ราคาเด็กต ่ากว่า 12 ปี 3,600 เยน) 

****ทวัร์เสริมทั้งหมด จะต้องไปจอยทวัร์ร่วมกับกรุ๊ปอ่ืนๆ ไม่ใช่เป็นกลุ่มส่วนตัว***** 
(จะต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันก่อนกรุ๊ปจะออกเดินทาง!!!) 

 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   ROUTE INN NAHA หรือระดับเทยีบเท่า 
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วันที่ส่ี          ปราสาทชูริ – โอกินาว่าเวิลด์ – ศาลเจ้านามโินะอุเอะ – ดิวตี้ฟรี – ASHIBANA OUTLET MALL  
                     สนามบินนาฮา (โอกินาว่า) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (3)                        

จากนั้นน าทา่นชม ปราสาทชูริ (SHURI CASTLE) เป็นปราสาทเกา่แกข่องเมอืงนาฮา ซ่ึง เป็นเมอืงหลวงของ
จงัหวดัโอกินาวา่ ในอดีตคือหัวใจของราชวงศ์ริวกิว ท่ีไดแ้ยกตัวออกมาจากเกาะหลกัประเทศญี่ ปุ่น ท่ีน่ีเคย
เป็นประเทศอิสระท่ีมวีฒันธรรมเป็นของตวัเอง ซ่ึงปราสาทแหง่น้ีท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของการบริหาร และ
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของกษตัริย์มานานหลายร้อยปี จนกระทั่งกลายเป็นจังหวดัโอกินาวา่ในปี 1879 ซ่ึงปราสาทแห่ง
น้ีไดรั้บข้ึนบญัชีเ ป็น UNESCO World Heritage และเน่ืองจากตวัปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขา จึงท าให้สามารถ
มองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮาท่ีงดงามอีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าเข้าชมในปราสาทประมาณ 800 เยน/คน)             
จากนั้ นน าทา่นชม โอกินาว่าเวิลด์  (OKINAWA WORLD) ตั้งอยูใ่นเมอืงนันโจะ จังหวดัโอกนิาวา่ สถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีรวบรวมเ ร่ืองราวแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมคีวามงามของธรรมชาติ วฒันธรรม และประวติัศาสตร์มากมาย
ของโอกินาวา่ ในตวัโอกินาวา่เวิลด์มีสถานท่ีน ่าสนใจหลายแหง่ดว้ยกนั แตส่ถานท่ีแนะน าให้ไปเ ยือนมาก
ท่ีสุด คือ “ถ ้าเกยีวคุเ ซ็น” สามารถเ ท่ียวชมไดต้ลอดทั้ง ปี วา่กนัวา่ถ ้าแหง่ น้ี เกิดข้ึนจากปะการังธรรมชาติเมื่อ 
300,000 ปีมาแล้ว และยงัมี “หมูบ่า้นอาณาจักรริวกิว” หมูบ่า้นโบราณสวยงามท่ีถูกจดให้เป็นทรัพย์สินทาง
วฒันธรรมของชาติ นอกจากน้ียงัมสีถานท่ีมากมายท่ีคุม้คา่ตอ่การไปเยือนเชน่  “พิพิธภ ัณฑ์สวนงูฮาบุ” ท่ีเปิด
โอกาศให้ทา่นได้ถา่ยรูปกบัสัตว์นานาชนิด “สวนผลไมท้รอปิคอล”ท่ีมีตน้ไมถึ้ง 450 ตน้จากพืชพนัธ์ุผลไม้
มากมายถึง 100 ชนิด และทา้ยสุดน้ียังมี งานแสดง “การแสดงพื้นเมือง SUPER AISA” ท่ีให้ทา่นไดสั้มผัสกบั
ประสบการณ์วฒันธรรมริวกวิท่ีมีสเน ่ห์ ทั้ง น้ีอยา่ลืมเช็ครอบแสดงกอ่นท่ีทา่นจะเพลิดเพลินไปกบัการแสดงล ้ า
คา่น้ี   

   เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่งอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
จากนั้ นน าทา่นชม ศาล เจ้านามิโนะอุเอะ (NAMINOUE SHRINE)  ศาลเจ้าประจ าศาสนาชินโต สร้าง ข้ึน
ภายหลังสงครามโลกคร้ัง ท่ีสองยุติลง เพื่อเป็นการเตือนให้ระลึกถึงผลเสียแหง่สงคราม ท่ีน่ี  มพีิธีการในการ
ไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิและขอพร เชน่ การลา้งมอื บว้นปาก ให้สะอาดกอ่นเคารพขอพรเทพเจา้ เป็นตน้ ในชว่งงาน
เทศกาลตา่งๆ ชาวโอกินาวา่มกัจะมาเ ร่ิมขบวนแหจ่ากศาลเจา้แหง่ น้ี เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้มีโชคลาภ 
ปัจจุบนั ใชเ้ ป็นท่ีส าหรับจดัพิธีแตง่งานของชาวโอกินาวา่ ตั้งอยูใ่น NAHA เมืองโอกนิาวา่ เ ป็นวดัท่ีอยูใ่นเขต
ธรรมชาติท่ีสวยงาม เชิญนมสัการขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของโอกนิาวา่ จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงสินค้าเคร่ืองส าอางค์ 
อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคณุภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) อิสระให้ทา่นช ้อปป้ิง
ตามอธัยาศยั  จากนั้นเ ดินทางสู่ อาชิบิน่า เอ้าท์เลตมอล ล์  ASHIBANA OUTLET MALL เอ้าท์เลตมอลล์ท่ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PAGE 7 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  DISCOVERY OKINAWA4D2N-MM-W44 

ใหญท่ี่สุดของเมอืงโอกนิาวา่ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมายกวา่ 100 แบรนด์ดงั รวมทั้งท่ีจ าหนา่ยคร้ังแรก
ในประเทศญี่ปุ่น อาทิเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั น ้ าหอม นาฬิกา ฯลฯ 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา 

21.50 น.  ออกเดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินพชีแอร์ (PEACH AIR)  เทีย่วบินที ่MM 989 

                             (บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม) **ค่าทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง** 
00.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบินหรือ

การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย  ของประเทศญีปุ่่ น 
สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคเุทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่ กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลักจงึขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดินทาง**** 

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทวัร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลี่ ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ ในระดับ

เดียวกัน ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายการเดินทาง 
2)  ส าหรับโรงแรมทีญ่ี่ปุ่ น  ห้องพกัค่อนข้างเล็ ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่ +เตียงเสริม) ซึ่งท่าน

อาจจะต้องพกัเป็น  ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่  อาจจะมีแค่
เพยีง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ส าหรับนอน 2 ท่านเท่านั้น และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษทัขออนุญาต

จัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 
 

เง่ือนไขสายการบินพีช แอร์ไลน์  ที่นั่งบนเคร่ืองเป็นระบบ Random 
หากประสงค์จะอัพที่นั่ง 

**ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนออกเดินทาง** 

รายละเอียด ดังนี้ 
1. Pleasure Seatราคา 700 บาท/ท่าน/เทีย่ว **โซนด้านหน้าก่อน Exit Row 

2. Smart Seatราคา 1,000 บาท/ท่าน/เทีย่ว **แถวที ่12 ไม่สามารถเอนได้  

3. Fast Seatราคา 1,500 บาท/ท่าน/เทีย่ว  
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* ท่านใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวันจองทัวร์ *  

** ทั้งน ีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง* 

 
อัตราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3  ท่าน 
(ราคานี้ไม่มรีาคาเด็ก) 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

10 – 13 ก.ย. 60 

ขาไป      MM900 BKK-OKA (01.40-
08.10) 
ขากลับ   MM989 OKA-BKK (21.50-
00.20) 

17,999 6,900.- 

11 – 14 ก.ย.  60 
ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-
07.55) 
ขากลับ   MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1) 

17,999 6,900.- 

16 - 19 ก.ย. 60 

ขาไป      MM990 BKK-OKA (01.25-
07.55) 
ขากลับ   MM989 OKA-BKK (21.55-
00.25+1) 

17,999 6,900.- 
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**กรณีไม่เอาต๋ัว ราคา 12,000 บาท 
 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. คา่ต ัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ 

ไป-กลบัพรอ้มคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางได้) 
2. คา่อาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น  
       ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรือเทยีบเทา่ 
5. คา่รถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ี 
7. น ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ  

 ขาไปและกลบัทา่นละ 20 กก. / ถือขึ้นเคร่ือง 10 กก. 
8. คา่ไกด์ทอ้งถ่ินน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน

ตา่งประเทศ 
9. คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบตัิเหตสุ่วนบคุคลกรณีเสียชีวติสูญเสีย
อวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชงิ1,000,000 
บาท 
-คา่รกัษาพยาบาลตอ่อุบตัเิหตไุม่เกนิ 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษทัได้ท าไว้ ) 

1. คา่ใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิคา่ท  าหนังสือเดินทาง,  
คา่โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร และ
เคร่ืองด่ืมที่สัง่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่ เพิ่ม กรุณา
ตดิตอ่หัวหน้าทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองตา่งหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน หรือ 1,000 บาท ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่าน (**ขออนุญาตเกบ็ที่สนามบนิสุวรรณภมู ิณ วันเดินทาง**) 

3. ค่าภาษีมูล ค่า เพิ่ ม 7% แ ล ะภาษีหั ก  ณ ที่ จ่ าย  3% (กรณีอ อ ก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรือต้องการใบก ากบัภาษ)ี 

4. คา่น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเ กนิสายการบินก  าหนด (ปกต ิ20 
กก.) 

5. คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งดา้วในกรณีทีไ่ม่ใชพ่าสปอร์ตไทย กรุณา
เตรียมเอกสารคอื 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3)ใบส าคญั
ถ่ินทีอ่ยู่ 4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมุดบญัชเี งินฝากประเภทออมทรพัย์  
6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเ ป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าให้
ทา่นโดยจ่ายคา่บริการตา่งหาก (ส าหรบัหนังสือเ ดินทางตา่งด้าว เจ้าของ
หนังสือเดินทางตอ้งท  าเร่ืองแจ้งเขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื่นวซีา่) 

6. คา่ธรรมเนียมวซี่าส าหรบัพาสปอร์ตตา่งดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระดว้ย
ตนเอง) 

 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. สว่นท่ีเหลือช  าระกอ่นเดินทาง  30 วัน กรณีท่ีไมช่  าระเ งินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก  าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
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3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต็อ่เมือ่ได้สง่แฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้
เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสสปอตผู้ เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 

4. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง  บริษัท

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช ัน่  เมื่อจองทัวร์ช  าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เ ล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเ ดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถ้า
ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเ งินมัด
จาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเ ลิกการเ ดินทางในกรณีท่ีจ านวนผู้เ ดินทางต ่ากวา่  32 ทา่น (ผู ้ใหญ)่โดยบริษัทฯจะแจง้ให้
ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั กอ่นการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เ ดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียว
เทา่นั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายใดๆทั้งส้ิน อันเ น่ืองมาจากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล , การเมือง , ภยัธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเ นินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแกลู่กคา้) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ีทา่นใช ้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื้อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช  าระคา่ใชจ้า่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเท่ียวเอง 

7. เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆแล้ว 
ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ล้วทั้งหมด 
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8. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าทีมี่วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น   
 

เร่ือง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่ นให้กับคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการพ  านักระยะส้ันในประเทศญี่ ปุ่น 
ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้ 15 วนั (หากผูย่ื้นประสงค์จะ
พ านักในประเทศญี่ปุ่นเกนิ 15 วนั หรือไปท างาน หรือมวีตัถุประสงค์อ่ืนๆ จะตอ้งย่ืนขอวซีา่ตามปกติ)  
 
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่ น มีดังต่อไปนี้  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักลา่ว)  

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านักในประเทศญี่ ปุ่นได ้ (เชน่ เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ  านักในประเทศญี่ปุ่น (เชน่ คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักลา่ว)  

4. ก  าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านักในประเทศญี่ปุ่น  

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักลา่ว)  

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)  
1. หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กจิกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไมเ่ ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติัการพ านักระยะส้ัน 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ปีระวติัการถูกสง่ตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ่น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่ห้เขา้ประเทศ และไม ่

เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่ห้เขา้ประเทศ 


