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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก:: 
03 – 06 เมษายน 2562 (วันจักรี) 21,900 6,900 

07 – 10 เมษายน 2562 (วันจักรี) 20,900 6,900 

18 – 21 เมษายน 2562 21,900 6,900 
09 – 12 พฤษภาคม 2562 19,900 6,900 

16 – 19 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 21,900 6,900 

23 – 26 พฤษภาคม 2562 20,900 6,900 
13 – 16 มิถุนายน 2562 20,900 6,900 

27 – 30 มิถุนายน 2562 20,900 6,900 
13 – 16 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาฬหบูชา) 21,900 6,900 

25 – 28 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิม ร.10) 21,900 6,900 

08 – 11 สิงหาคม 2562 20,900 6,900 
22 – 25 สิงหาคม 2562 20,900 6,900 

11 – 14 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 22,900 6,900 

สายการบินพีชแอร์ PEACH AIR (MM) 

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

ขากลับ MM989 OKA - BKK 21.55 – 00.25 

 
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อน

เดินทาง 
หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความ
ล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบิน

พิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น 
เหตุผลต่างๆที่อยู่ 

เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
 



 

 

17 – 20 ตุลาคม 2562 20,900 6,900 

ราคาอื่นๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 15,900 บาท/ท่าน 

 

วันที่ 1 สนามบนิสุวรรณภูมิ 
 

22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์..... ของสายการบิน 
PEACH AIR (MM) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง  

วันที่ 2 
ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์  - ถ้ าเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน 
ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) 

 
01.25 น. ออกเดินทางสู่ ณ สนามบินนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM990 ***

สายการบิน Peach Air  ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง หากต้องการเลือกที่นั่งจะต้อง
ช าระเงินตามอัตราที่สายการบินก าหนดและไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ     
*** น้ าหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ท่าน ไม่เกิน 1 ชิ้น ถือขึ้นเครื่อง 7 ก.ก.ไม่เกิน 2 ชิ้น ***   
ที่นั่งบนเครื่องสายการบิน PEACH AIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถอัพเกรดที่นั่งได้ รายละเอียดดังนี้ 

1. ที่นั่ง FAST SEAT ช าระเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน / เที่ยว 
เป็นที่นั่งในแถวหน้าสุด (แถวที่1) มี พ้ืนที่ว่างด้านหน้าตรงที่ พักขากว้างเป็นพิเศษ , ออกจากเครื่องได้เป็นคนแรก  
นอกจากนี้ ทางสายการบินจะติดป้ายให้สิทธิพิเศษที่สัมภาระโหลดใต้เครื่องของท่าน เพ่ือให้ท่านสามารถรับสัมภาระ
ได้รวดเร็วขึ้น (ทางบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าท่านจะได้รับสิทธิพิ เศษในการรับสัมภาระก่อนทุกครั้ง  อันเนื่องจาก



 

 

สภาพการณ์ต่างๆของสนามบิน) ทางสายการบินแนะน าให้ท่านใช้บริการ Fast Seat ในกรณีที่ท่านรีบเร่งหรือ
ต้องการประหยัดเวลาในการเดินทาง  
* ผู้โดยสารพร้อมเด็กสามารถใช้บริการที่นั่งโดยสารในแถวที่  1 (Fast Seat ) ได้ ทั้งนี้  กรุณารับทราบว่า เก้าอ้ีส าหรับ
เด็ก บางประเภทมีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถติดตั้งกับที่นั่งโดยสารได้  
* บริเวณที่นั่งโดยสารในแถวที่1 (Fast Seat ) ไม่สามารถยกที่วางแขนขึ้นได้  
2. ท่ีนั่ง SMART SEAT ราคา 800 บาท / ท่าน / เที่ยว 
ที่นั่งโดยสารบริเวณแถวที่  2 จากด้านหน้า จนถึงแถวที่ 5 และที่นั่งแถวหน้าประตูฉุกเฉิน (แถวที่ 12, 13) 
ที่นั่งโดยสารบริเวณแถวที่  2 จากด้านหน้า จนถึงแถวที่5 เพ่ิมความสะดวกเวลาขึ้นและลงเครื่องบิน ส่วนที่นั่งแถว
หน้าประตูฉุกเฉิน (แถวที่ 12, 13) จะมีบริเวณวางเท้าที่กว้างกว่าที่นั่ง อ่ืนๆ  
* ท่านผู้โดยสารที่มีที่นั่งส าหรับเด็ก (ชายด์ชีท) ไม่สามารถนั่งบริเวณที่นั่งหน้าประตูฉุกเฉิน แถวที่  12, 13 ได้ 
* ที่นั่งแถวที่ 12, 13 ซึ่งเป็นที่นั่งบริเวณประตูฉุกเฉินนั้นมีข้อจ ากัดในการใช้ กรุณาตรวจสอบตามด้านล่างนี้  
* โปรดรับทราบว่าที่นั่งแถวที่ 12 ไม่สามารถเอนเก้าอ้ีได้  
 
*หมายเหตุ หากมีความประสงค์จะอัพเกรดที่นั่งกรุณาแจ้ง 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องเช็คที่นั่งว่างกับทางเจ้าหน้าที่
เท่านั้น 
 

07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาฮา โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้วผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาว่า ใน
อดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้าด้วยกัน ปัจจุบันเป็นเมืองเอกและเป็นเมือง
พักตากอากาศ และยังเป็นต้นก าเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้อีกด้วย หาดทรายขาวสวย น้ าทะเลสีครามใส
สะอาด ปะการังที่ยังคงสมบูรณ์ ท าให้จังหวัดโอกินาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญอีกที่หนึ่งของญี่ปุ่น น าท่านออก
เดินทางสู่ ศาลเจ้านามิโนอูเอะ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศาลเจ้าใหญ่ของริวกิว เป็นที่บูชาเทพเจ้าของญี่ปุ่น ชาวโอกินาวา
จะมาไหว้ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่แรกในวันปีใหม่ของทุกๆ ปี ในอดีตเกาะริวกิวเป็นเกาะที่มีการค้ากับ ญี่ปุ่น  เกาหลี 
จีนและเมืองต่างๆ ทางใต้รวมถึงอาณาจักรสยาม ผู้ที่เดินทางมาถึงหรือก าลังจะออกเดินทางจะขอพรจากศาลเจ้า
แห่งนี้ให้การเดินทางปลอดภัย พระราชาแห่งริวกิวก็เสด็จมาเป็นตัวแทนชาวริวกิวเพ่ือขอพรให้ท ามาค้าคล่อง 
ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองสงบสุข ในยุคสมัยเมจิ อาณาจักรริวกิวได้ล่มสลายและรวมเข้ากับ
ญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้จึงได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์กลางด้านศาสนาบนเกาะแห่งนี้  

 
 
 
 
 



 

 

น าท่านชม โอกินาว่าเวิลด์  ตั้งอยู่ในเมืองนันโจะ จังหวัดโอกินาว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมเรื่องราวแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากมายของโอกินาว่า  ในตัวโอกินาว่าเวิลด์มี
สถานที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน แต่สถานที่แนะน าให้ไปเยือนมากที่สุด คือ ถ้้าเกียวคุเซ็นโด สามารถเที่ยวชมได้
ตลอดทั้งปี ว่ากันว่าถ้ าแห่งนี้เกิดขึ้นจากปะการังธรรมชาติมามากกว่า 300,000 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเปิดให้ชมแค่ช่วง 
850 เมตร ภายในถ้ าจัดทางเดินให้เรียบร้อยชมความงดงาม และความน่าพิศวงของหินงอกหินย้อย ล าธาร น้ าตก ที่
มีรูปร่างต่างๆ นานา และยังมี หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว หมู่บ้านโบราณสวยงามที่ถูกจดให้เป็นทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมของชาติ สวนผลไม้ทรอปิคอล ที่มีต้นไม้ถึง 450 ต้นจากพืชพันธุ์ผลไม้มากมายถึง 100 ชนิด และท้ายสุด
นี้ยังมี งานแสดง การแสดงพื้นเมือง Super Aisa ที่ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์วัฒนธรรมริวกิวที่มีสเน่ห์ 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอกินาว่าเวิลด์ 

 
 
 

 
 
 
จากนั้น ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) ปราสาทแห่งนี้ไม่ปรากฏว่าเริ่มสร้างในสมัยใด แต่มี
หลักฐาน ว่าเป็นที่ประทับของพระราชาแห่งราชอาณาจักรริวกิว ปราสาทแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
1996 และผ่านการบูรณะครั้งใหญ่มาแล้วถึง 5 รอบในอดีตเป็นจุดศูนย์กลางของการปกครองเศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของเกาะริวกิว มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีน และญี่ปุ่น  

 
 
 
 
 
 

อิสระช้อปปิ้งที่ย่าน ชินโตชิน ซึ่งเป็นย่านเมืองใหญ่ มีร้านค้าต่าง ๆ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งมากมาย เช่น ร้านนะฮา เมน
เพลส ซึ่งเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างร้านสรรพสินค้า ร้าน 100 เยน ร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น และท่ีใกล้ ๆ กัน มี
ร้านหนังสือ ดีวีดี สึตายะ ร้านUNIQLO ซึ่งมีเสื้อผ้าผู้ชาย และผู้หญิงที่หลายหลาย หลายสไตล์ให้เลือก ร้าน MUJI 
เป็นต้น น าท่านช๊อปปิ้งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นชื่อดัง ณ ยามาดะ เดนกิ มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายเช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นมากมาย  

 



 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (1) บริการท่านด้วยเมนูชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น ทั้งให้ท่านได้รับชมโชว์การแร่เนื้อ
ปลาทูน่าสดๆ และยังให้ท่านได้ลิ้มลองปลาทูน่าสดๆ อีกด้วย 

 
 
 
 

 
 
 พักท่ี  Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ : ช่วงวันหยุดของญี่ปุ่นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไม่สามารถใช้โรงแรมเดียวกันทั้ง 2 คืนได้ อาจจะต้องพักคืนแรกนอกเมือง 
คืนที่สองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอร์ททั้ง 2 คืน ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โรงแรม
คอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง  

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) 
จากนั้นน าท่านสู่ คาริยูชิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือท้องกระจก เพ่ือชมหมู่ปะการังน้ าตื้นและปลาทะเล 
รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงให้อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศ ยอยู่ตามแนวปะการังที่อุดม
สมบูรณ์น าท่านเดินทางสู่ หน้าผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกว่า 30 เมตร ลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าออกสู่ทะเล
จีน พ้ืนที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับน้ าทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่ง
หนึ่งของโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่
นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 10,000 คน
ได้อย่างสบาย ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงนิยมที่จะมาตั้งแคมป์หรือเล่นกีฬาในสถานที่แห่งนี้ด้วย  

 
 
 
 

 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) บริการท่านด้วยเมนูเทปันยากิสไตล์ญี่ปุ่น 

น าท่านเดินทางสู่ จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เริ่ม
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 2002 ชื่ออควาเรียมได้มาจากค าว่า Chura หมายถึง ความงาม และ Umi หมายถึง ทะเล ซึ่งได้มา
จากการโหวตชื่อจาก 13,000 เสียงโหวตและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เป็นสถานที่แสดงพันธุ์ปลาทะเล ปะการังและปลา
ฉลามมากมาย บนพ้ืนที่กว่า 19,000 ตารางเมตร มีแทงค์น้ ามากถึง 77 แทงค์ ที่นี่แบ่งออกเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นจะแบ่งแยก

วันที่ 3 หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ  



 

 

ไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจ าลองระบบนิเวศน์ที่เสมือนจริง 
ท าให้ปะการังที่มีชีวิตสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง ชมปลาตัวตัวน้อยแหวกว่ายตามแนวปะการังหลากสีที่เคลื่อนไหว
อย่างอิสระ ชมสัตว์ทะเลมากมาย เช่น งูทะเล ปลิงทะเล หอยเม่น กุ้งมังกรยักษ์ ปูอลาสก้า และที่สุดของความอลังการเกิน
บรรยาย ตู้ปลาอะครีลิคที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ขนาดกว้าง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนาถึง 60 ซม. ฉากหลังเป็นฉลาม
วาฬและปลากระเบนขนาดยักษ์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของอควาเรียมแห่งนี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับโลกแห่งท้องทะเลตามอัธยาศัย 
จากนั้นชม การแสดงปลาโลมาแสนรู้ ที่บ่อแสดงโชว์กลางแจ้ง โอคิจัง เธียร์เตอร์ ซึ่งมีวาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ที่มี
ความฉลาดแสนรู้ที่จะท าให้ท่านประทับใจในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาที)   
น าท่านมุ่งหน้าสู่ อเมริกัน วิลเลจ American Village  ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกินาวา สร้าง
เลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพันหลากหลายสไตล์ให้
ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็น
เตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านเสื้อผ้า และร้านตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม 
และชายหาด เรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆ รวมกันอยู่ที่นีเ่กือบทั้งหมด 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยเมนู Japanese Set  

(พร้อมชมโชว์พื้นเมืองโอกินาว่า สุดพิเศษ) 
พักท่ี  Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ : ช่วงวันหยุดของญี่ปุ่นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไม่สามารถใช้โรงแรมเดียวกันทั้ง 2 คืนได้ อาจจะต้องพักคืนแรกนอกเมือง 
คืนที่สองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอร์ททั้ง 2 คืน ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง  
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) 

อิสระให้ท่าน ชมเมืองโอกินาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างจากจังหวัด
อ่ืนๆ ในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากต าแหน่งที่ตั่งซึ่งอยู่ห่างจากเกาะใหญ่ทั้ง 4 ซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศ   จึงท าให้โอกินาว่า
มีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรม ท่านจะได้สัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดโอกินาว่า สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีน่าค้นหา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซ้ือสินค้าตามสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆ อาทิ 

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะน าการเดินทาง)  - สุวรรณภูมิ 



 

 

Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, ร้าน 100 เยน , Use Shop หรือห้างสรรพสินค้าอ่ืนๆ อีก
มากมายตามเส้นทางของ Monorail และท่านสามารถช้อปปิ้ง ถนนโคคุไซ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "The Miracle of Mile" 
นั้นเป็นถนนสายสั้น ความยาว1.6 กิโลเมตร ที่ได้ชื่อว่า The Miracle of Mile นั้นก็ด้วยความรวดเร็วในการบูรณะถนน
ในช่วงหลังสงคราม ตลอดสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านเคลือบ 

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งที่ต่างๆ บนเกาะโอกินาว่า** 
รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดียวบนเกาะแห่งนี้ โดยจะวิ่งผ่านใจกลางเมืองนะฮา เริ่มต้นจากสนามบินไปยังสถานที่
ต่างๆ รวมทั้งหมด 15 สถานี แนะน าว่าหากเดินทางในเมื่อเมืองนะฮา เดินทางด้วยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวกที่สุด หากนัง่
จากต้นสถานี ไปถึงสถานีสุดท้ายใช้เวลาเพียง 27 นาที 
 

   ***กรณีหากได้พักนอกเมืองนาฮา ทางบริษัทจะจัดรถบริการรับ-ส่งเข้าเมืองตามจุดนัดพบท่ีบริษัทก าหนด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค่ารถไฟฟ้าโมโนเรลแบบใช้ได้ไม่จ ากัดรอบ (ใช้ได้ 24 ชั่วโมง) ราคา 700 เยน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาฮา กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย 
21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM 989  

***สายการบิน Peach Air  ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง หากต้องการเลือกที่นั่งจะต้อง
ช าระเงินตามอัตราที่สายการบินก าหนดและไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ   
*** น้ าหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ท่าน ไม่เกิน 1 ชิ้น ถือขึ้นเครื่อง 7 ก.ก.ไม่เกิน 2 ชิ้น ***  

  
00.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ า 

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 
 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมท่ีญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องส าหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้อง
ที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มี
เตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ลส าหรับนอน 2 ท่าน 

2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน
กรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ 
เนื่องจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะค านึงถึงความ
ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านขึ้นไป 
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

 
 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 5,000 เยนหรือ 1,500 บาท ตลอดทริป  
กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ท าการจอง  
หากไม่ช าระภายในวันที่ก าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 



 

 

• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ ามัน 

• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน 

• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 

• ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 
บาท 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

• ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์
และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 

• ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท / ท่าน / ทริป  
(ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ) 

 
 
 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

• ช าระค่าทัวร์ยอดมัดจ า หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

• ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 

• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการัน
ตีมัดจ าที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็น



 

 

นโยบายของสายการบิน 
หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนข้ึน
ไป 

• ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามัน
เพ่ิมตามความเป็นจริง 

• ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัย หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การ
ยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

• กรณีท่ีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีท่ีท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตาม
ประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีท่ีท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

• เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น) 

 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 



 

 

15 วัน ไม่ว่าจะอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพ านักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม 

เป็นต้น) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น  
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ าว่า 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อ

การพ านักระยะสั้นเท่านั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ 
 

กรณผีู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น อัน
เนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ 
 

 



 

 

 


