
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ PEACH AIR บนิตรงสูเ่กาะโอกนิาวา่ 
พเิศษ !!!!! บฟุเฟ่ตปิ์งยา่งเทปนัยากแิบบไมอ่นั เมนูชาบ ู พรอ้มโชวแ์ลป่ลาทนูา่ 

 
สายการบนิพชีแอร ์PEACH AIR (MM) 

ขาไป MM990 BKK - OKA 01.25 – 07.55 
สายการบนิพชีแอร ์PEACH AIR (MM) 

ขากลบั MM989 OKA - BKK 21.55 – 00.25 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดยีว 

::ราคาโปรโมชนั ไมม่รีาคาเด็ก:: 
07 – 10 พฤศจกิายน 2562 19,900 6,900 
14 – 17 พฤศจกิายน 2562 19,900 6,900 
21 – 24 พฤศจกิายน 2562 20,900 6,900 
28 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 2562 19,900 6,900 
05 – 08 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 21,900 6,900 
12 – 15 ธนัวาคม 2562 20,900 6,900 
15 – 18 ธนัวาคม 2562 20,900 6,900 
19 – 22 ธนัวาคม 2562 21,900 6,900 
29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 (วนัปีใหม่) 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 
30 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2563 20,900 6,900 
06 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบชูา) 20,900 6,900 
13 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 20,900 6,900 
20 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 20,900 6,900 
23 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 19,900 6,900 
27 กุมภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2563 20,900 6,900 
05 – 08 มนีาคม 2563 20,900 6,900 
14 – 17 มนีาคม 2563 20,900 6,900 
19 – 22 มนีาคม 2563 20,900 6,900 
20 – 23 มนีาคม 2563 20,900 6,900 
ราคาอนืๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตํุากวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้วัเครอืงบนิราคา 15,900 บาท/ทา่น 

 
 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

22.00 น.   คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร.์.... ของสายการ
บนิ PEACH AIR (MM) พบเจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบัตรขนึ
เครอืง  

   

วนัท ี2 ทา่อากาศยานนาฮา – โอกนิาวา่เวลิด ์ - ถาํเกยีวคเุซ็นโด – หมูบ่า้นอาณาจกัรรวิกวิ – ช็อปปิงชนิโตชนิ 
ศาลเจา้นามโินอเูอะ – ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) 

  
01.25 น. ออกเดนิทางสู ่ ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิ PEACH AIR เทยีวบนิท ี

MM990 ***สายการบนิ Peach Air  ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทนีงั ระบบจะเป็นระบบสุม่ทนีงั หาก

หากท่านตอ้งซอืบัตรโดยสารภายในประเทศเพอืไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นันจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทยีวบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทกีอ่น กรณุาเลอืกซอืบัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทยีวบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ มกีารยบุเทยีวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง เนืองจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทอียู ่
เหนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทุกกรณี 

 



ตอ้งการเลอืกทนีงัจะตอ้งชําระเงนิตามอตัราทสีายการบนิกาํหนดและไมม่บีรกิารอาหารและ
เครอืงดมืบนเครอืงทงัไปและกลบั     
*** นําหนกักระเป๋า 20 ก.ก./ ทา่น ไมเ่กนิ 1 ชนิ ถอืขนึเครอืง 7 ก.ก.ไมเ่กนิ 2 ชนิ *** 
   

ทนีงับนเครอืงสายการบนิ PEACH AIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นสามารถอพัเกรดทนีงัได ้รายละเอยีดดงัน ี

1.  ทนีงั FAST SEAT ชําระเพมิ 1,100 บาท / ทา่น / เทยีว 
เป็นทีนังในแถวหนา้สุด (แถวที1) มีพืนทีว่างดา้นหนา้ตรงทีพักขากวา้งเป็นพิเศษ, ออกจากเครืองไดเ้ป็นคนแรก 
นอกจากนี ทางสายการบินจะติดป้ายใหส้ ิทธิพิเศษทีสัมภาระโหลดใตเ้ครืองของท่าน เพือใหท้่านสามารถรับสัมภาระไดร้วดเร็วขึน 
(ทางบริษัทไม่สามารถรับรองไดว้่าท่านจะไดรั้บสิทธิพิเศษในการรับสัมภาระก่อนทุกครัง อันเนืองจากสภาพการณ์ต่างๆของสนามบิน) 
ทางสายการบินแนะนําใหท้่านใชบ้ริการ Fast Seat ในกรณีทีท่านรีบเร่งหรือตอ้งการประหยัดเวลาในการเดินทาง 

* ผูโ้ดยสารพรอ้มเด็กสามารถใชบ้ริการทีนังโดยสารในแถวที 1 (Fast Seat) ได ้ทังนี  กรุณารับทราบว่า เกา้อีสําหรับเด็ก บาง
ประเภทมีความเป็นไปไดท้ีจะไม่สามารถติดตัง กับทีนังโดยสารได ้
* บริเวณทีนังโดยสารในแถวที1 (Fast Seat) ไม่สามารถยกทีวางแขนขึนได ้

2. ทนีงั SMART SEAT ราคา 900 บาท / ทา่น / เทยีว 
ทีนังโดยสารบริเวณแถวที 2 จากดา้นหนา้ จนถึงแถวที 5 และทีนังแถวหนา้ประตูฉุกเฉิน (แถวที 12, 13) 
ทีนังโดยสารบริเวณแถวที 2 จากดา้นหนา้ จนถึงแถวที5 เพิมความสะดวกเวลาขึนและลงเครืองบิน ส่วนทีนังแถวหนา้ประตูฉุกเฉิน 
(แถวที 12, 13) จะมีบริเวณวางเทา้ทีกวา้งกว่าทีนังอืนๆ 
* ท่านผูโ้ดยสารทีมีทีนังสําหรับเด็ก (ชายด์ชีท) ไม่สามารถนังบริเวณทีนังหนา้ประตูฉุกเฉิน แถวที 12, 13 ได ้
* ทีนังแถวที 12, 13 ซ ึงเป็นทีนังบริเวณประตูฉุกเฉินนันมีขอ้จํากัดในการใช ้กรุณาตรวจสอบตามดา้นล่างนี 
* โปรดรับทราบว่าทีนังแถวที 12 ไม่สามารถเอนเกา้อีได  ้
 

*หมายเหต ุหากมคีวามประสงคจ์ะอพัเกรดทนีงักรณุาแจง้ 72 ชวัโมงกอ่นเดนิทาง และตอ้งเช็คทนีงัวา่งกบัทางเจา้หนา้ทเีทา่นนั 
 

07.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนาฮา โอกนิาวา่ ประเทศญปีุ่ น หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ผา่นชมววิทวิทัศนอ์นังดงามภายในเกาะและสมัผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกนิาว่า 
ในอดตีเป็นศนูยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิ แต่ถูกญปีุ่ นยดึเอามาผนวกเขา้ดว้ยกัน ปัจจุบันเป็นเมอืงเอกและ
เป็นเมอืงพักตากอากาศ และยังเป็นตน้กําเนิดศลิปะการต่อสูอ้ย่างคาราเตอ้กีดว้ย หาดทรายขาวสวย นํา
ทะเลสคีรามใสสะอาด ปะการังทยีังคงสมบูรณ์ ทําใหจั้งหวัดโอกนิาว่าเป็นแหล่งท่องเทียวสําคัญอกีทหีนึง
ของญีปุ่ น นําท่านออกเดนิทางสู่ ศาลเจา้นามโินอเูอะ ซงึเป็น 1 ใน 8 ศาลเจา้ใหญ่ของรวิกวิ เป็นทบีูชา
เทพเจา้ของญีปุ่ น ชาวโอกนิาวาจะมาไหวศ้าลเจา้แห่งนีเป็นทแีรกในวันปีใหม่ของทุกๆ ปี ในอดตีเกาะรวิกวิ
เป็นเกาะทมีกีารคา้กบั ญปีุ่ น เกาหล ีจนีและเมอืงตา่งๆ ทางใตร้วมถงึอาณาจักรสยาม ผูท้เีดนิทางมาถงึหรอื
กําลังจะออกเดนิทางจะขอพรจากศาลเจา้แห่งนีใหก้ารเดนิทางปลอดภัย พระราชาแห่งรวิกวิก็เสด็จมาเป็น
ตัวแทนชาวรวิกวิเพอืขอพรใหท้ํามาคา้คลอ่ง ผลผลติอดุมสมบูรณ์ ประเทศชาตมิคีวามรุ่งเรอืงสงบสขุ ในยุค
สมยัเมจ ิอาณาจักรรวิกวิไดล้ม่สลายและรวมเขา้กบัญปีุ่ น ศาลเจา้แห่งนีจงึไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้น
ศาสนาบนเกาะแห่งนี 

 
 
 
 
 
 
 
 



นําทา่นชม โอกนิาวา่เวลิด ์ ตังอยูใ่นเมอืงนันโจะ จังหวัดโอกนิาว่า สถานททีอ่งเทยีวทรีวบรวมเรอืงราวแหลง่
ท่องเทยีวทมีคีวามงามของธรรมชาต ิวัฒนธรรม และประวัตศิาสตร์มากมายของโอกนิาว่า  ในตัวโอกนิาว่า
เวลิด์มีสถานทีน่าสนใจหลายแห่งดว้ยกัน แต่สถานทีแนะนําใหไ้ปเยือนมากทีสุด คือ ถําเกยีวคุเซ็นโด 
สามารถเทยีวชมไดต้ลอดทังปี ว่ากันว่าถําแห่งนเีกดิขนึจากปะการังธรรมชาตมิามากกว่า 300,000 ปีมาแลว้ 
ปัจจบัุนเปิดใหช้มแค่ชว่ง 850 เมตร ภายในถําจัดทางเดนิใหเ้รยีบรอ้ยชมความงดงาม และความน่าพศิวงของ
หนิงอกหนิยอ้ย ลําธาร นําตก ทมีีรูปร่างต่างๆ นานา และยังมี หมู่บา้นอาณาจกัรรวิกวิ หมู่บา้นโบราณ
สวยงามทถีกูจดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมของชาต ิสวนผลไมท้รอปิคอล ทมีตีน้ไมถ้งึ 450 ตน้จากพชื
พันธุผ์ลไมม้ากมายถงึ 100 ชนดิ และทา้ยสดุนียังม ีงานแสดง การแสดงพนืเมอืง Super Aisa ทใีหท้่าน
ไดส้มัผัสกบัประสบการณ์วัฒนธรรมรวิกวิทมีสีเน่ห ์อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โอกนิาวา่เวลิด ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
จากนัน ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) ปราสาทแห่งนีไมป่รากฏว่าเรมิสรา้งในสมัย
ใด แตม่หีลักฐาน ว่าเป็นทปีระทับของพระราชาแห่งราชอาณาจักรรวิกวิ ปราสาทแห่งนีมปีระวัตคิวามเป็นมา
ตังแตปี่ พ.ศ. 1996 และผ่านการบูรณะครังใหญ่มาแลว้ถงึ 5 รอบในอดตีเป็นจุดศูนยก์ลางของการปกครอง
เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของเกาะรวิกวิ มสีถาปัตยกรรมทผีสมผสานระหว่างจนี และญปีุ่ น  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อสิระชอ้ปปิงทยีา่น ชนิโตชนิ ซงึเป็นย่านเมอืงใหญ่ มรีา้นคา้ต่าง ๆ ใหท้่านไดช้อ้ปปิงมากมาย เชน่ รา้นนะ
ฮา เมนเพลส ซงึเป็นเหมอืนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต หา้งรา้นสรรพสนิคา้ รา้น 100 เยน รา้นคา้ต่าง ๆ เป็นตน้ และที
ใกล ้ๆ กนั มรีา้นหนังสอื ดวีดี ีสตึายะ รา้นUNIQLO ซงึมเีสอืผา้ผูช้าย และผูห้ญงิทหีลายหลาย หลายสไตล์
ใหเ้ลอืก รา้น MUJI เป็นตน้ นําท่านช๊อปปิงสนิคา้เครอืงใชไ้ฟฟ้าแบรนดญ์ปีุ่ นชอืดัง ณ ยามาดะ เดนก ิมี
สนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมายเชน่ เครอืงใชไ้ฟฟ้าในครัวเรอืน กลอ้งถ่ายรปู และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นมากมาย  

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (1) บรกิารทา่นดว้ยเมนชูาบู ชาบ ู สไตลญ์ปีุ่ น ทงัใหท้า่นไดร้บัชม

โชวก์ารแรเ่นอืปลาทนูา่สดๆ และยงัใหท้า่นไดล้มิลองปลาทนูา่สดๆ อกีดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 พักท ี Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
หมายเหต ุ : ชว่งวันหยดุของญปีุ่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไมส่ามารถใชโ้รงแรมเดยีวกนัทัง 2 คนืได ้ อาจจะตอ้งพักคนืแรก
นอกเมอืง คนืทสีองพักในเมอืง หรอื พักโรงแรมรสีอรท์ทัง 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาตเปลยีนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
 
 
 



 
 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั (2) 
จากนันนําท่านสู่ คารยิูช ิใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ นงัเรอืทอ้งกระจก เพือชมหมู่ปะการังนําตนืและ
ปลาทะเล รวมไปถงึงูทะเลเอราบุอยา่งใกลช้ดิ รวมไปถงึใหอ้าหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวทอีาศํยอยู่ตาม
แนวปะการังทอีดุมสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่หนา้ผามนัซาโมะ ผาหนิสงูชนักวา่ 30 เมตร ลักษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้ออกสูท่ะเล
จนี พนืทสีเีขยีวของตน้หญา้ทขีนึปกคลมุจนถงึยอดหนา้ผาตดักับนําทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทัศนท์สีวยงามทสีดุ
แหง่หนงึของโอกนิาวา่ ในวนัททีอ้งฟ้าแจ่มใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนอืและ
เกาะทอียูน่อกชายฝังไดอ้ยา่งชดัเจน ความกวา้งใหญ่ของผาหนิแห่งนีวา่กนัวา่สามารถรองรับนักท่องเทยีว
ไดถ้งึ 10,000 คนไดอ้ยา่งสบาย ชาวญปีุ่ นสว่นใหญ่จงึนยิมทจีะมาตังแคมป์หรอืเลน่กฬีาในสถานทแีหง่นี  
 

 

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) บรกิารทา่นดว้ยเมนเูทปนัยากสิไตลญ์ปีุ่ น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่จรูาอมุอิควาเรยีม พพิธิภัณฑส์ตัวนํ์าททีันสมัยและใหญ่ทสีดุในญีปุ่ นและใหญ่เป็นอันดับ 
3 ของโลก เรมิเปิดใหเ้ขา้ชมตังแต่ปี 2002 ชอือควาเรยีมไดม้าจากคําว่า Chura หมายถงึ ความงาม และ 
Umi หมายถงึ ทะเล ซงึไดม้าจากการโหวตชอืจาก 13,000 เสยีงโหวตและมชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก เป็น
สถานทีแสดงพันธุป์ลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพนืทกีว่า 19,000 ตารางเมตร มแีทงคนํ์า
มากถงึ 77 แทงค ์ทนีีแบ่งออกเป็น 4 ชนั แต่ละชันจะแบง่แยกไปตามโซน คอื Great Sea, Coral Reef, 
Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจําลองระบบนเิวศน์ทเีสมอืนจรงิ ทําใหป้ะการังทมีชีวีติสามารถ
ขยายพันธุไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือง ชมปลาตวัตวันอ้ยแหวกวา่ยตามแนวปะการังหลากสทีเีคลอืนไหวอย่างอสิระ ชม
สัตวท์ะเลมากมาย เชน่ งูทะเล ปลงิทะเล หอยเมน่ กุง้มังกรยกัษ์ ปูอลาสกา้ และทสีดุของความอลังการเกนิ
บรรยาย ตูป้ลาอะครลีคิทใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ น ขนาดกวา้ง 22.5 เมตร สงู 8.2 เมตร และหนาถงึ 60 ซม. ฉาก
หลังเป็นฉลามวาฬและปลากระเบนขนาดยกัษ์ซงึเป็นไฮไลทข์องอควาเรยีมแห่งนี ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
โลกแห่งทอ้งทะเลตามอัธยาศัย จากนันชม การแสดงปลาโลมาแสนรู ้ทบี่อแสดงโชวก์ลางแจง้ โอคจัิง 
เธียร์เตอร์ ซึงมีวาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ทีมีความฉลาดแสนรูท้ีจะทําใหท้่านประทับใจใน
ความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาท)ี   

 

วนัท ี3 หนา้ผามนัซาโมะ - การ นงัเรอืทอ้งกระจก – จรูาอมุอิควาเรยีม – อเมรกินัวลิเลจ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านมุ่งหนา้สู ่อเมรกินั วลิเลจ American Village  ตังอยู่ในเมอืงทมีชีอืว่า ชาตงั อยู่ตอนกลางของ
โอกนิาวา สรา้งเลียนแบบแหล่งชอ้ปปิงย่านซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา ทนีีเป็นแหล่งชอ้ปปิงทีมี
สนิคา้สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้่านไดเ้ลอืกสรร นอกจากนียังมสีถานทบีันเทงิสรา้งความสนุกสนาน เชน่ 
โรงภาพยนตร,์ โบวล์งิ, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร,์ ชงิชา้สวรรค,์ ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร,์ รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, 
รา้นเสอืผา้ และรา้นตัวแทนจําหน่ายตัวเครอืงบนิ โรงแรม และชายหาด เรยีกไดว้่ามรีา้นคา้ต่างๆ รวมกนัอยู่
ทนีีเกอืบทังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูJapanese Set  
 

พักท ี   Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
หมายเหต ุ : ชว่งวันหยดุของญปีุ่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไมส่ามารถใชโ้รงแรมเดยีวกนัทัง 2 คนืได ้ อาจจะตอ้งพักคนืแรก
นอกเมอืง คนืทสีองพักในเมอืง หรอื พักโรงแรมรสีอรท์ทัง 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาตเปลยีนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั (5) 

อสิระใหท้า่น ชมเมอืงโอกนิาวา่ ตามอธัยาศัย (ไม่มรีถบัสบรกิาร) จังหวัดโอกนิาว่าเป็นจังหวัดทมีคีวามแตกต่างจาก
จังหวัดอนืๆ ในประเทศญปีุ่ นเนอืงจากตําแหน่งทตัีงซงึอยูห่่างจากเกาะใหญ่ทัง 4 ซงึเป็นเกาะหลักของประเทศ   จงึ
ทําใหโ้อกนิาว่ามคีวามเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทังดา้นประเพณีและวัฒนธรรม ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกนิาว่า สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีทน่ีาคน้หา ท่านสามารถเลอืกชมเลอืกซอื
สนิคา้ตามสถานทชีอ้ปปิงต่างๆ อาท ิDuty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, รา้น 100 เยน, Use 
Shop หรอืหา้งสรรพสนิคา้อนืๆ อกีมากมายตามเสน้ทางของ Monorail และท่านสามารถชอ้ปปิง ถนนโคคุไซ หรอื
เรยีกอกีชอืหนงึว่า "The Miracle of Mile" นันเป็นถนนสายสนั ความยาว1.6 กโิลเมตร ทไีดช้อืว่า The Miracle of 
Mile นันก็ดว้ยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในช่วงหลังสงคราม ตลอดสองฝังถนนนันเต็มไปดว้ยรา้นคา้ 
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของทรีะลกึ รา้นอาหาร รา้นเคลอืบ 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพอืความสะดวกสบายในการชอ้ปปิงทตีา่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 
รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดยีวบนเกาะแหง่นี โดยจะวงิผา่นใจกลางเมอืงนะฮา เรมิตน้จากสนามบนิไปยัง
สถานทต่ีางๆ รวมทังหมด 15 สถานี แนะนําวา่หากเดนิทางในเมอืเมอืงนะฮา เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวก
ทสีดุ หากนังจากตน้สถานี ไปถงึสถานีสดุทา้ยใชเ้วลาเพยีง 27 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี4 อสิระตามอธัยาศยั (โดยมไีกดค์อยแนะนําการเดนิทาง)  - สวุรรณภมู ิ



 
   ***กรณีหากไดพ้กันอกเมอืงนาฮา ทางบรษิทัจะจดัรถบรกิารรบั-สง่เขา้เมอืงตามจดุนดัพบทบีรษิทักาํหนด*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คา่รถไฟฟ้าโมโนเรลแบบใชไ้ดไ้มจํ่ากดัรอบ (ใชไ้ด ้24 ชวัโมง) ราคา 700 เยน 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาฮา กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย 
21.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ PEACH AIR เทยีวบนิท ีMM 989  

***สายการบนิ Peach Air  ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทนีงั ระบบจะเป็นระบบสุม่ทนีงั หากตอ้งการเลอืก
ทนีงัจะตอ้งชําระเงนิตามอตัราทสีายการบนิกําหนดและไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง
ทงัไปและกลบั   
*** นําหนกักระเป๋า 20 ก.ก./ ทา่น ไมเ่กนิ 1 ชนิ ถอืขนึเครอืง 7 ก.ก.ไมเ่กนิ 2 ชนิ ***  

  
00.25 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจาํ 

เพอืประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทญีปีุ่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้ง
พกัเป็นหอ้งทนีอน 2 ทา่น และหอ้งทนีอน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทพีกั 2 ทา่น 
บางโรงแรมอาจจะไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบลิ
สําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทยีวอาจมกีารสลบัหรอืเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ในกรณีทมีเีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทไีมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุของบรษิทัฯ เนอืงจากบรษิทัรถทวัรข์องญปีุ่ นสามารถใชร้ถได ้12 ชวัโมง / วนั หาก
เกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการสลบัหรอืเปลยีนแปลงโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม ทงัน ีบรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็น
สําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขนึไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ เลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา 

 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยนหรอื 1,500 บาท ตลอดทรปิ  
กรณุาชําระมดัจาํทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากททีําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทกีาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทนีงัตามเงอืนไข 

 
 
 



อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ตามเทยีวบนิทรีะบใุนรายการท่องเทยีว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีวหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนดิตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีว 

 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทคีอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 
บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋านําหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทยีว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิิ

บารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพมิและภาษีหัก ณ ทจี่ายของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท / ทา่น / ทรปิ  

(สาํหรบักรุป๊ทมีหีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 
 
เงอืนไขการชําระเงนิ 

 ชําระคา่ทัวรย์อดมัดจํา หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงอืนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาทัวร์

ทังหมด 
 กรณีกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีาร

การันตมีัดจําทนัีงกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทพีัก
ตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืค่ามัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมอืออกตัวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ตวัได ้
เนอืงจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 

คนขนึไป 
 ในกรณีทสีายการบนิประการปรับขนึภาษีนํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าภาษี

นํามันเพมิตามความเป็นจรงิ 
 ตัวเครอืงบนิทอีอกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทยีวตามความเหมาะสม ในกรณทีี

เกดิเหตุสดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทอียูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความ
ปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิเหตุการณส์ดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเทยีวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบัุตเิหตุ ภยั
ธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนัเนอืงมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม 
และอบัุตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทสีถานททีอ่งเทยีวใดๆ ทไีมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตุการณท์ี
อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ 

 กรณีททีา่นสละสทิธใินการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทใีดๆ ก็ตามทรีะบุในรายการทอ่งเทยีว 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออก
ตามประเทศทรีะบไุว ้  เนืองจากการครอครองสงิผดิกฎหมาย สงิของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีททีา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทัวร ์ หาก



 

ทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละ
รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

 เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 

 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญปีุ่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันในประเทศญปีุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนึตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง เพอืยนืยันการมคีณุสมบัตรการเขา้ประเทศญปีุ่ นดังตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น 
2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดใ้นระหว่างพํานักอยูใ่นประเทศญปีุ่ น (เชน่ คนรูจั้ก 

โรงแรม เป็นตน้) 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญปีุ่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีาร
จดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  

ทงันขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงทปีระเทศญปีุ่ นดว้ย 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ไมตํ่าว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัติ

เพอืการพํานักระยะสนัเทา่นัน 
3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูก

ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืง ทงัในประเทศไทยและประเทศ

ญปีุ่ น อนัเนืองมาจากการกระทาํทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีใดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและขอสงวนสทิธไิม่คนืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทงัสนิ เนืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ
 

 


