
 

 

รหัสทัวร ZAP2000582 
ทัวรญี่ปุ�น โอกินาวา เกาะสวาท หาดสวรรค 4 วัน 2 คืน (MM)  
โอกินาวาเวิลด | ถํ้าเกียวคุเซ็นโด | หมูบานอาณาจักรริวกิว | ศาลเจานามิโนอูเอะ 
ชมปราสาทชูร ิ| หนาผามันซาโมะ | นั่งเรือทองกระจก | จูราอุมิอควาเรียม 
อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกดคอยแนะนําการเดินทาง) 
 

 
 
 



 

 

เดินทางโดยสายการบิน PEACH AIR บินตรงสูเกาะโอกินาวา 
พิเศษ !!!!! บุฟเฟ�ตปم�งยางเทปนยากิแบบไมอั้น เมนูชาบู  พรอมโชวแลปลาทนูา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สายการบนิพีชแอร PEACH AIR (MM) 
ขากลับ MM989 OKA - BKK 21.55 – 00.25 

 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั้นจะคอนเฟร

มกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาท่ี
กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทาง

ไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบิน

พจิารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยู 

เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคนืคาใชจายตางๆไดในทุกกรณ ี
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก:: 
02 – 05 เมษายน 2563 22,900 6,900 

08 – 11 เมษายน 2563 21,900 6,900 

09 – 12 เมษายน 2563 (วันสงกรานต) 22,900 6,900 

23 – 26 เมษายน 2563 19,900 6,900 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบู
ชา) 

22,900 
6,900 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 19,900 6,900 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 18,900 6,900 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 19,900 6,900 

11 – 14 มิถุนายน 2563 19,900 6,900 

25 – 28 มิถุนายน 2563 19,900 6,900 

04 – 07 กรกฎาคม 2563 (วัน
อาสาฬหบูชา) 

20,900 
6,900 

23 – 26 กรกฏาคม 2563 21,900 6,900 

09 – 12 สิงหาคม 2563 (วันแมแหงชาติ) 21,900 6,900 

27 – 30 สิงหาคม 2563 19,900 6,900 

01 – 04 ตุลาคม 2563 20,900 6,900 

08 – 11 ตุลาตม 2563 20,900 6,900 

15 – 18 ตุลาคม 2563 20,900 6,900 

21 – 24 ตุลาคม 2563 (วันปยมหาราช) 21,900 6,900 

ราคาอ่ืนๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเคร่ืองบินราคา 15,900 บาท/ทาน 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

22.00 น.   คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ เคานเตอร..... ของสายการบิน PEACH AIR (MM) พบเจาหนาที่คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง  

วันที่ 2 
ทาอากาศยานนาฮา – โอกินาวาเวิลด  - ถํ้าเกียวคุเซ็นโด – หมูบานอาณาจักรริวกิว – 
ช็อปปم�งชินโตชนิ 
ศาลเจานามิโนอูเอะ – กองบัญชาการทหารเรือ สมัยสงครามโลก   

  
01.25 น. ออกเดนิทางสู ณ สนามบินนาฮะ โอกินาวา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบนิ 

PEACH AIR  
เที่ยวบินที่ MM990 
***สายการบิน Peach Air  ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเปนระบบสุมที่
นั่ง หากตองการเลือกที่นั่งจะตองชําระเงินตามอัตราที่สายการบินกําหนดและ
ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเครื่องทั้งไปและกลับ 
*** นํ้าหนักกระเป�า 20 ก.ก./ ทาน ไมเกิน 1 ชิ้น ถือขึ้นเครื่อง 7 ก.ก.ไมเกิน 
2 ชิ้น ***  

 

ที่นั่งบนเครื่องสายการบิน PEACH AIR 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทานสามารถอัพเกรดที่นั่งได รายละเอียดดังนี้ 
1. ที่นั่ง FAST SEAT ชําระเพิ่ม 1,100 บาท / ทาน / เที่ยว 

เปนที่นั่งในแถวหนาสุด (แถวที่1) มีพื้นที่วางดานหนาตรงที่พักขากวางเปนพิเศษ, ออก
จากเครื่องไดเปนคนแรก 
นอกจากนี้ ทางสายการบินจะติดป�ายใหสิทธิพิเศษที่สัมภาระโหลดใตเครื่องของทาน 
เพื่อใหทานสามารถรับสัมภาระไดรวดเร็วขึ้น (ทางบริษัทไมสามารถรับรองไดวาทานจะ
ไดรับสิทธิพิเศษในการรับสัมภาระกอนทุกครั้ง อันเนื่องจากสภาพการณตางๆของ
สนามบิน) ทางสายการบินแนะนําใหทานใชบริการ Fast Seat ในกรณีที่ทานรีบเรง
หรือตองการประหยัดเวลาในการเดินทาง 

* ผูโดยสารพรอมเด็กสามารถใชบริการที่นั่งโดยสารในแถวที่ 1 (Fast Seat) ได ทั้งนี้ 
กรุณารับทราบวา เกาอี้สําหรับเด็ก บางประเภทมีความเปนไปไดที่จะไมสามารถติดตั้ง
กับที่นั่งโดยสารได 
* บริเวณที่นั่งโดยสารในแถวที่1 (Fast Seat) ไมสามารถยกที่วางแขนขึ้นได 

2. ที่นั่ง SMART SEAT ราคา 900 บาท / ทาน / เที่ยว 
ที่นั่งโดยสารบริเวณแถวที่ 2 จากดานหนา จนถึงแถวที่ 5 และที่นั่งแถวหนาประตู
ฉุกเฉิน (แถวที่ 12, 13) 
ที่นั่งโดยสารบริเวณแถวที่ 2 จากดานหนา จนถึงแถวที่5 เพิ่มความสะดวกเวลาขึ้นและ
ลงเครื่องบิน สวนที่นั่งแถวหนาประตูฉุกเฉิน (แถวที่ 12, 13) จะมีบริเวณวางเทาที่กวาง
กวาที่นั่งอื่นๆ 
* ทานผูโดยสารที่มีที่นั่งสําหรับเด็ก (ชายดชีท) ไมสามารถนั่งบริเวณที่นั่งหนาประตู
ฉุกเฉิน แถวที่ 12, 13 ได 
* ที่นั่งแถวที่ 12, 13 ซึ่งเปนที่นั่งบริเวณประตูฉุกเฉินนั้นมีขอจํากัดในการใช กรุณา
ตรวจสอบตามดานลางนี้ 
* โปรดรับทราบวาที่นั่งแถวที่ 12 ไมสามารถเอนเกาอี้ได 
 
*หมายเหตุ หากมีความประสงคจะอัพเกรดที่นั่งกรุณาแจง 72 ชั่วโมงกอนเดินทาง และ

ตองเช็คที่นั่งวางกับทางเจาหนาที่เทานัน้ 
 

07.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนาฮา โอกินาวา ประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลวผานชมวิวทิวทัศนอันงดงามภายในเกาะ
และสัมผัสกับวัฒนธรรมความเปนอยูของชาวโอกินาวา ในอดีตเปนศูนยกลางของ
อาณาจักรริวกิว แตถูกญี่ปุ�นยึดเอามาผนวกเขาดวยกัน ปจจุบันเปนเมืองเอกและ



 

 

เปนเมืองพักตากอากาศ และยังเปนตนกําเนิดศิลปะการตอสูอยางคาราเตอีกดวย 
หาดทรายขาวสวย นํ้าทะเลสีครามใสสะอาด ปะการังที่ยังคงสมบูรณ ทําใหจังหวัด
โอกินาวาเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญอีกที่หนึ่งของญี่ปุ�น นําทานออกเดินทางสู ศาล
เจานามิโนอูเอะ ซึ่งเปน 1 ใน 8 ศาลเจาใหญของริวกิว เปนที่บูชาเทพเจาของ
ญี่ปุ�น ชาวโอกินาวาจะมาไหวศาลเจาแหงนี้เปนที่แรกในวันปใหมของทุกๆ ป ใน
อดีตเกาะริวกิวเปนเกาะที่มีการคากับ ญี่ปุ�น เกาหลี จีนและเมืองตางๆ ทางใต
รวมถึงอาณาจักรสยาม ผูที่เดินทางมาถึงหรือกําลังจะออกเดินทางจะขอพรจาก
ศาลเจาแหงนี้ใหการเดินทางปลอดภัย พระราชาแหงริวกิวก็เสด็จมาเปนตัวแทน
ชาวริวกิวเพื่อขอพรใหทํามาคาคลอง ผลผลิตอุดมสมบูรณ ประเทศชาติมีความ
รุงเรืองสงบสุข ในยุคสมัยเมจิ อาณาจักรริวกิวไดลมสลายและรวมเขากับญี่ปุ�น 
ศาลเจาแหงนี้จึงไดรับเกียรติใหเปนศูนยกลางดานศาสนาบนเกาะแหงนี้  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

นําทานชม โอกินาวาเวิลด  ตั้งอยูในเมืองนันโจะ จังหวัดโอกินาวา สถานที่
ทองเที่ยวที่รวบรวมเรื่องราวแหลงทองเท่ียวที่มีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และประวัติศาสตรมากมายของโอกินาวา  ในตัวโอกินาวาเวิลดมีสถานที่นาสนใจ
หลายแหงดวยกัน แตสถานที่แนะนําใหไปเยือนมากที่สุด คือ ถํ้าเกียวคุเซ็นโด 
สามารถเที่ยวชมไดตลอดทั้งป วากันวาถํ้าแหงนี้เกิดขึ้นจากปะการังธรรมชาติมา
มากกวา 300,000 ปมาแลว ปจจุบันเปดใหชมแคชวง 850 เมตร ภายในถํ้าจัด
ทางเดินใหเรียบรอยชมความงดงาม และความนาพิศวงของหินงอกหินยอย ลําธาร 
นํ้าตก ที่มีรูปรางตางๆ นานา และยังมี หมูบานอาณาจักรริวกิว หมูบานโบราณ
สวยงามที่ถูกจดใหเปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมของชาติ สวนผลไมทรอปคอล ที่มี
ตนไมถึง 450 ตนจากพืชพันธุผลไมมากมายถึง 100 ชนิด และทายสุดนี้ยังมี งาน



 

 

แสดง การแสดงพื้นเมือง Super Aisa ที่ใหทานไดสัมผัสกับประสบการณ
วัฒนธรรมริวกิวที่มีสเนห อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอกินาวาเวิลด 

 
 
 

 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานชม กองบัญชาการทหารเรือ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
กองบัญชาการแหงนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อป�องกันสนามบินโอโระกุ (สนามบินนาฮะใน
ปจจุบัน) สรางขึ้นเม่ือเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ค.ศ. 1944 และขุดถํ้าโดยใชจอบ
และเสียม ใชเวลาทั้งหมดๆราวๆ 5 เดือน ผูคนทั้งหมดประมาณ 3000 คน ใน
การสรางถํ้าแหงนี้   บริเวณโดยรอบประกอบไปดวย อนุสาวรียผูเสียชิวิตใน
สงคราม หองผูบังคับบัญชาการ หองพักทหาร และ ถํ้าหลบภัย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

อิสระชอปปم�งที่ยาน ชินโตชิน ซึ่งเปนยานเมืองใหญ มีรานคาตาง ๆ ใหทานไดชอป
ปم�งมากมาย เชน รานนะฮา เมนเพลส ซึ่งเปนเหมือนซุปเปอรมารเก็ต หางราน
สรรพสินคา ราน 100 เยน รานคาตาง ๆ เปนตน และที่ใกล ๆ กัน มีรานหนังสือ 
ดีวีดี สึตายะ รานUNIQLO ซึ่งมีเสื้อผาผูชาย และผูหญิงที่หลายหลาย หลายสไตล
ใหเลือก ราน MUJI เปนตน นําทานชอปปم�งสินคาเครื่องใชไฟฟ�าแบรนดญี่ปุ�นชื่อ
ดัง ณ ยามาดะ เดนกิ มีสินคาใหเลือกซื้อมากมายเชน เครื่องใชไฟฟ�าในครัวเรือน 
กลองถายรูป และสินคาแบรนดญี่ปุ�นมากมาย  



 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (1) บริการทานดวยเมนูชาบู ชาบู สไตลญี่ปุ�น 
ทั้งใหทานไดรับชมโชวการแรเนื้อปลาทูนาสดๆ และยังใหทานไดลิ้มลองปลาทูนา
สดๆ อีกดวย 

 
 
 
 
 

 

พักที่  Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
หมายเหตุ : ชวงวันหยุดของญี่ปุ�นโรงแรมอาจจะหนาแนนไมสามารถใชโรงแรมเดียวกันทั้ง 2 คืน
ได อาจจะตองพักคืนแรกนอกเมือง คืนที่สองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอรทท้ัง 2 คืน ทาง
บริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัด
หมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง  

 
 
 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (2) 
จากนั้นนําทานสู คาริยูชิ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ นั่งเรือทองกระจก เพ่ือชม
หมูปะการังนํ้าตื้นและปลาทะเล รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอยางใกลชิด รวมไปถึงให
อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศํยอยูตามแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 
หนาผามนัซาโมะ - การ นั่งเรือทองกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – 
อเมริกันวิลเลจ  



 

 

นําทานเดินทางสู หนาผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกวา 30 เมตร ลักษณะคลาย
งวงชางหันหนาออกสูทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของตนหญาที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหนา
ผาตัดกับนํ้าทะเลสีฟ�าใส เปนทิวทัศนที่สวยงามท่ีสุดแหงหนึ่งของโอกินาวา ในวันที่
ทองฟ�าแจมใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่
อยูนอกชายฝم�งไดอยางชัดเจน ความกวางใหญของผาหินแหงนี้วากันวาสามารถ
รองรับนกัทองเท่ียวไดถึง 10,000 คนไดอยางสบาย ชาวญี่ปุ�นสวนใหญจึงนิยมท่ี
จะมาตั้งแคมป�หรือเลนกีฬาในสถานท่ีแหงนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) บริการทานดวย 
เมนูเทปนยากิสไตลญี่ปุ�น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่ทันสมัยและใหญที่สุดใน
ญี่ปุ�นและใหญเปนอันดับ 3 ของโลก เริ่มเปดใหเขาชมตั้งแตป 2002 ชื่ออควา
เรียมไดมาจากคําวา Chura หมายถึง ความงาม และ Umi หมายถึง ทะเล ซึ่ง
ไดมาจากการโหวตชื่อจาก 13,000 เสยีงโหวตและมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก เปน
สถานที่แสดงพันธุปลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพื้นที่กวา 
19,000 ตารางเมตร มีแทงคนํ้ามากถึง 77 แทงค ที่นี่แบงออกเปน 4 ชั้น แตละ
ชั้นจะแบงแยกไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current 
Sea และ Deep Sea ชมการจําลองระบบนิเวศนที่เสมือนจริง ทําใหปะการังที่มี
ชีวิตสามารถขยายพันธุไดอยางตอเนื่อง ชมปลาตัวตัวนอยแหวกวายตามแนว
ปะการังหลากสีที่ เคลื่อนไหวอยางอิสระ ชมสัตวทะเลมากมาย เชน งูทะเล 
ปลิงทะเล หอยเมน กุงมังกรยักษ ปูอลาสกา และที่สุดของความอลังการเกิน
บรรยาย ตูปลาอะครีลิคที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น ขนาดกวาง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร 
และหนาถึง 60 ซม. ฉากหลังเปนฉลามวาฬและปลากระเบนขนาดยักษซึ่งเปน
ไฮไลทของอควาเรียมแหงนี้ ใหทานไดเพลิดเพลินกับโลกแหงทองทะเลตาม
อัธยาศัย จากนั้นชม การแสดงปลาโลมาแสนรู ที่บอแสดงโชวกลางแจง โอคิจัง 
เธียรเตอร ซึ่งมีวาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ที่มีความฉลาดแสนรูที่จะทําให
ทานประทับใจในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาที)   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
นําทานมุงหนาสู อเมริกัน วิลเลจ American Village  ตั้งอยูในเมืองที่มีชื่อวา 
ชาตัง อยูตอนกลางของโอกินาวา สรางเลียนแบบแหลงชอปปم�งยานซานดิเอโกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เปนแหลงชอปปم�งที่มีสินคาสารพันหลากหลายสไตลให
ทานไดเลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสรางความสนุกสนาน เชน โรง
ภาพยนตร, โบวลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร, ชิงชาสวรรค, ไลฟ�เฮาส, บาร, 
รานอาหาร, รานหนังสือ, รานเสื้อผา และรานตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และชายหาด เรียกไดวามีรานคาตางๆ รวมกันอยูที่นี่เกือบทั้งหมด 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการทานดวย 

เมนู Japanese Set  
 

พักที ่   Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
หมายเหตุ : ชวงวันหยุดของญี่ปุ�นโรงแรมอาจจะหนาแนนไมสามารถใชโรงแรมเดียวกันทั้ง 2 คืน
ได อาจจะตองพักคืนแรกนอกเมือง คืนที่สองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอรทท้ัง 2 คืน ทาง
บริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วัน
กอนเดินทาง  
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (5) 

อิสระใหทาน ชมเมืองโอกินาวา ตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาวาเปน
จังหวัดที่มีความแตกตางจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ�นเนื่องจากตําแหนงที่ตั่งซึ่งอยู
หางจากเกาะใหญทั้ง 4 ซึ่งเปนเกาะหลักของประเทศ   จึงทําใหโอกินาวามีความเปน
เอกลักษณในแบบฉบับของตนเอง ทั้งดานประเพณีและวัฒนธรรม ทานจะไดสัมผัสกับ
ความเปนเอกลักษณของจังหวัดโอกินาวา สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่นาคนหา ทาน
สามารถเลือกชมเลือกซื้อสินคาตามสถานที่ชอปปم�งตางๆ อาทิ Duty Free, Toy R Us, 
NaHa Main Place, Aeon Mall, ราน 100 เยน, Use Shop หรือหางสรรพสินคา
อื่นๆ อีกมากมายตามเสนทางของ Monorail และทานสามารถชอปปم�ง ถนนโคคุไซ หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา "The Miracle of Mile" นั้นเปนถนนสายสั้น ความยาว1.6 กิโลเมตร 
ที่ไดชื่อวา The Miracle of Mile นั้นก็ดวยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในชวงหลัง

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกดคอยแนะนําการเดินทาง)  - สุวรรณภูม ิ



 

 

สงคราม ตลอดสองฝم�งถนนนั้นเต็มไปดวยรานคา หางสรรพสินคา รานขายของที่ระลึก 
รานอาหาร รานเคลือบ 

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกสบายในการชอปปم�งที่ตางๆ บนเกาะโอกิ
นาวา** 

รถไฟฟ�าโมโนเรลเปนรถไฟประเภทเดียวบนเกาะแหงนี้ โดยจะวิ่งผานใจกลางเมืองนะฮา 
เริ่มตนจากสนามบินไปยังสถานที่ตางๆ รวมท้ังหมด 15 สถานี แนะนําวาหากเดินทางใน
เม่ือเมืองนะฮา เดินทางดวยรถไฟฟ�าโมโนเรลจะสะดวกที่สุด หากนั่งจากตนสถานี ไปถึง
สถานีสุดทายใชเวลาเพียง 27 นาที 

   ***กรณีหากไดพักนอกเมืองนาฮา ทางบริษัทจะจัดรถบริการรับ-สงเขาเมืองตามจุดนัด
พบที่บริษัทกําหนด*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คารถไฟฟ�าโมโนเรลแบบใชไดไมจํากัดรอบ (ใชได 24 ชั่วโมง) ราคา 700 เยน 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาฮา กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM 
989  
***สายการบิน Peach Air  ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเปนระบบสุมที่
นั่ง หากตองการเลือกที่นั่งจะตองชําระเงินตามอัตราที่สายการบินกําหนดและ
ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ   
*** นํ้าหนักกระเป�า 20 ก.ก./ ทาน ไมเกิน 1 ชิ้น ถือขึ้นเคร่ือง 7 ก.ก.ไมเกิน 
2 ชิ้น ***  

00.25 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา 
เพื่อประโยชนของทานเอง*** 

 
*** หากทานสนใจเชา POCKET WIFI หรือ SIMCARD *** 

สามารถตดิตอ AGENT ที่ทานจองทัวรมาไดเลย 
และสามารถรับสินคาได ณ วันเดินทางที่สนามบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

หมายเหตุ :  
1. โรงแรมที่ญี่ปุ�นหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะ

ตองพักเปนหองที่นอน 2 ทาน และหองทีน่อน 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และในกรณีที่พัก 
2 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหองพักเปน
เตียงดับเบิ้ลสําหรับนอน 2 ทาน 

2. รายการทองเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบ
ลวงหนาในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใต
การควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทรถทัวรของญี่ปุ�นสามารถใชรถได 12 ชั่วโมง / วัน 
หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของ
คณะเปนสําคัญ 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไป 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดงักลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลง

ราคา 
 

ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยนหรือ 1,500 บาท ตลอดทริป 
กรุณาชําระมดัจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันที่กําหนด ทางบริษทัขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบุในรายการทองเท่ียว 

 คาภาษีสนามบิน ภาษีนํ้ามัน 

 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับ
เดียวกัน 

 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเท่ียว 

 คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คาประกันอุบัติเหตปุระเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงนิ 
1,000,000 บาท 

 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาระวางกระเป�านํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท / ทาน / ทริป  

(สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรและแตจะพอใจในการบริการ) 
 
เงื่อนไขการชําระเงนิ 

 ชําระคาทัวรยอดมัดจํา หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร

ทั้งหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบรษิัทฯ 

ตองมีการการันตีมัดจําท่ีนั่งกับทางสายการบนิ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight 
และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได 
เนื่องจากเปนนโยบายของสายการบิน 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 

30 คนขึ้นไป 
 ในกรณีที่สายการบินประการปรบัขึ้นภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคา

ภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ



 

 

คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการ

บิน การยกเลิกเท่ียวบนิ การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร 
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวทานเอง 
หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-
ออกตามประเทศที่ระบไุว  เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย 

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญี่ปุ�น) 

 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขาประเทศญีปุ่�นดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 



 

 

 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก 
โรงแรม เปนตน) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญี่ปุ�น ทางบริษัทฯ ไดมีการ

จัดเตรียมไวใหแลว  
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินจิของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ปุ�นดวย 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น  
(กรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 

 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่าวา 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�น จะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้นเทานั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. ตองเปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการ

ถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ 
 

กรณผีูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ เขา-ออก โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเปนการเหมาจาย

กับตวัแทนบริษัทฯ 
 

 


