
  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ PEACH AIR บนิตรงสูเ่กาะโอกนิาวา่ 
พเิศษ !!!!! บฟุเฟ่ตปิ์$ งยา่งเทปนัยากแิบบไมอ่ ั$น เมนชูาบ ู 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 

 
หากทา่นตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลบักรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนั�นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั.วเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที�กอ่น กรณุาเลอืกซื�อบตัรโดยสาร



  

 

 

            

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีDยว 

::ราคาโปรโมช ัDน ไมม่รีาคาเด็ก:: 
03 – 06 เมษายน 2562 (วนัจกัร)ี 21,900 6,900 
07 – 10 เมษายน 2562 (วนัจกัร)ี 20,900 6,900 
18 – 21 เมษายน 2562 21,900 6,900 
09 – 12 พฤษภาคม 2562 19,900 6,900 
16 – 19 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 21,900 6,900 
23 – 26 พฤษภาคม 2562 20,900 6,900 
13 – 16 มถินุายน 2562 20,900 6,900 
27 – 30 มถินุายน 2562 20,900 6,900 
13 – 16 กรกฎาคม 2562 (วนัอาสาฬหบชูา) 21,900 6,900 
25 – 28 กรกฎาคม 2562 (วนัเฉลมิ ร.10) 21,900 6,900 
08 – 11 สงิหาคม 2562 20,900 6,900 
22 – 25 สงิหาคม 2562 20,900 6,900 
11 – 14 ตลุาคม 2562 (วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 22,900 6,900 
17 – 20 ตลุาคม 2562 20,900 6,900 
ราคาอืDนๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุํDากวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัWวเครืDองบนิราคา 15,900 บาท/ทา่น 

 
 
 

วนัทีD 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

22.00 น.   คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั$น 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร.์.... ของสายการ
บนิ PEACH AIR (MM) พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึ�น
เครื�อง  

   

วนัทีD 2 
ทา่อากาศยานนาฮา – โอกนิาวา่เวลิด ์ - ถํ $าเกยีวคเุซ็นโด – หมูบ่า้นอาณาจกัรรวิกวิ – ช็อปปิ$ งชนิโตชนิ 
ศาลเจา้นามโินอเูอะ – ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) 

  
01.25 น. ออกเดนิทางสู ่ ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีDยวบนิทีD 

MM990 ***สายการบนิ Peach Air  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีDน ัDง ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีDน ัDง หาก
ตอ้งการเลอืกทีDน ัDงจะตอ้งชําระเงนิตามอตัราทีDสายการบนิกําหนดและไมม่บีรกิารอาหารและ
เครืDองดืDมบนเครืDองท ั$งไปและกลบั     
*** นํ $าหนกักระเป๋า 20 ก.ก./ ทา่น ไมเ่กนิ 1 ชิ$น ถอืขึ$นเครืDอง 7 ก.ก.ไมเ่กนิ 2 ชิ$น *** 
   

ภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู ่
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

 



  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทีDน ัDงบนเครืDองสายการบนิ PEACH AIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นสามารถอพัเกรดทีDน ัDงได ้รายละเอยีดดงันี$ 

1. ทีDน ัDง FAST SEAT ชําระเพิDม 1,000 บาท / ทา่น / เทีDยว 
เป็นที�นั� งในแถวหนา้สุด (แถวที�1) มีพื�นที�ว่างดา้นหนา้ตรงที�พักขากวา้งเป็นพิเศษ, ออกจากเครื�องไดเ้ป็นคนแรก 
นอกจากนี�  ทางสายการบินจะติดป้ายใหส้ิทธิพิเศษที�สัมภาระโหลดใตเ้ครื�องของท่าน เพื�อใหท้่านสามารถรับสัมภาระไดร้วดเร็วขึ�น 
(ทางบริษัทไม่สามารถรับรองไดว้่าท่านจะไดรั้บสิทธิพิเศษในการรับสัมภาระก่อนทุกครั �ง อันเนื�องจากสภาพการณ์ต่างๆของสนามบิน) 
ทางสายการบินแนะนําใหท้่านใชบ้ริการ Fast Seat ในกรณีที�ท่านรีบเร่งหรือตอ้งการประหยัดเวลาในการเดินทาง 

* ผูโ้ดยสารพรอ้มเด็กสามารถใชบ้ริการที�นั� งโดยสารในแถวที� 1 (Fast Seat) ได ้ทั �งนี�  กรุณารับทราบว่า เกา้อี�สําหรับเด็ก บาง
ประเภทมีความเป็นไปไดท้ี�จะไม่สามารถติดตั �งกับที�นั� งโดยสารได ้
* บริเวณที�นั� งโดยสารในแถวที�1 (Fast Seat) ไม่สามารถยกที�วางแขนขึ�นได ้

2. ทีDน ัDง SMART SEAT ราคา 800 บาท / ทา่น / เทีDยว 
ที�นั� งโดยสารบริเวณแถวที� 2 จากดา้นหนา้ จนถึงแถวที� 5 และที�นั� งแถวหนา้ประตูฉุกเฉิน (แถวที� 12, 13) 
ที�นั� งโดยสารบริเวณแถวที� 2 จากดา้นหนา้ จนถึงแถวที�5 เพิ�มความสะดวกเวลาขึ�นและลงเครื�องบิน ส่วนที�นั� งแถวหนา้ประตูฉุกเฉิน 
(แถวที� 12, 13) จะมีบริเวณวางเทา้ที�กวา้งกว่าที�นั� งอื�นๆ 
* ท่านผูโ้ดยสารที�มีที�นั� งสําหรับเด็ก (ชายด์ชีท) ไม่สามารถนั� งบริเวณที�นั� งหนา้ประตูฉุกเฉิน แถวที� 12, 13 ได ้
* ที�นั� งแถวที� 12, 13 ซึ�งเป็นที�นั� งบริเวณประตูฉุกเฉินนั�นมีขอ้จํากัดในการใช ้กรุณาตรวจสอบตามดา้นล่างนี�  
* โปรดรับทราบว่าที�นั� งแถวที� 12 ไม่สามารถเอนเกา้อี�ได ้
 
*หมายเหต ุหากมคีวามประสงคจ์ะอพัเกรดทีDน ัDงกรณุาแจง้ 72 ช ัDวโมงกอ่นเดนิทาง และตอ้งเช็คทีDน ัDงวา่งกบัทางเจา้หนา้ทีDเทา่น ั$น 

 
07.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนาฮา โอกนิาวา่ ประเทศญี�ปุ่ น หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ผา่นชมววิทวิทัศนอ์ันงดงามภายในเกาะและสมัผัสกบัวัฒนธรรมความเป็นอยูข่องชาวโอกนิาวา่ 
ในอดตีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิ แต่ถูกญี�ปุ่ นยดึเอามาผนวกเขา้ดว้ยกัน ปัจจุบันเป็นเมอืงเอกและ
เป็นเมืองพักตากอากาศ และยังเป็นตน้กําเนิดศลิปะการต่อสูอ้ย่างคาราเตอ้กีดว้ย หาดทรายขาวสวย นํ�า
ทะเลสคีรามใสสะอาด ปะการังที�ยังคงสมบูรณ์ ทําใหจั้งหวัดโอกนิาวา่เป็นแหล่งท่องเที�ยวสําคัญอกีที�หนึ�ง
ของญี�ปุ่ น นําท่านออกเดนิทางสู ่ศาลเจา้นามโินอูเอะ ซึ�งเป็น 1 ใน 8 ศาลเจา้ใหญ่ของรวิกวิ เป็นที�บูชา



  

 

 

            

 

 

เทพเจา้ของญี�ปุ่ น ชาวโอกนิาวาจะมาไหวศ้าลเจา้แหง่นี�เป็นที�แรกในวันปีใหมข่องทุกๆ ปี ในอดตีเกาะรวิกวิ
เป็นเกาะที�มกีารคา้กบั ญี�ปุ่ น เกาหล ีจนีและเมอืงตา่งๆ ทางใตร้วมถงึอาณาจักรสยาม ผูท้ี�เดนิทางมาถงึหรอื
กําลังจะออกเดนิทางจะขอพรจากศาลเจา้แห่งนี�ใหก้ารเดนิทางปลอดภัย พระราชาแห่งรวิกวิก็เสด็จมาเป็น
ตัวแทนชาวรวิกวิเพื�อขอพรใหทํ้ามาคา้คลอ่ง ผลผลติอดุมสมบรูณ์ ประเทศชาตมิคีวามรุง่เรอืงสงบสขุ ในยคุ
สมัยเมจ ิอาณาจักรรวิกวิไดล้ม่สลายและรวมเขา้กบัญี�ปุ่ น ศาลเจา้แหง่นี�จงึไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นศนูยก์ลางดา้น
ศาสนาบนเกาะแหง่นี�  

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นชม โอกนิาวา่เวลิด ์ ตั �งอยูใ่นเมอืงนันโจะ จังหวัดโอกนิาวา่ สถานที�ทอ่งเที�ยวที�รวบรวมเรื�องราวแหลง่
ท่องเที�ยวที�มคีวามงามของธรรมชาต ิวัฒนธรรม และประวัตศิาสตรม์ากมายของโอกนิาว่า  ในตัวโอกนิาว่า
เวลิด์มีสถานที�น่าสนใจหลายแห่งดว้ยกัน แต่สถานที�แนะนําใหไ้ปเยือนมากที�สุด คือ ถํ $าเกยีวคุเซ็นโด 
สามารถเที�ยวชมไดต้ลอดทั�งปี วา่กันวา่ถํ�าแห่งนี�เกดิขึ�นจากปะการังธรรมชาตมิามากกวา่ 300,000 ปีมาแลว้ 
ปัจจบุันเปิดใหช้มแคช่ว่ง 850 เมตร ภายในถํ�าจัดทางเดนิใหเ้รยีบรอ้ยชมความงดงาม และความน่าพศิวงของ
หนิงอกหนิยอ้ย ลําธาร นํ�าตก ที�มีรูปร่างต่างๆ นานา และยังมี หมู่บา้นอาณาจกัรรวิกวิ หมู่บา้นโบราณ
สวยงามที�ถกูจดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมของชาต ิสวนผลไมท้รอปิคอล ที�มตีน้ไมถ้งึ 450 ตน้จากพชื
พันธุผ์ลไมม้ากมายถงึ 100 ชนดิ และทา้ยสดุนี�ยังม ีงานแสดง การแสดงพื$นเมอืง Super Aisa ที�ใหท้่าน
ไดส้มัผัสกบัประสบการณ์วัฒนธรรมรวิกวิที�มสีเน่ห ์อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โอกนิาวา่เวลิด ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
จากนั�น ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) ปราสาทแห่งนี�ไมป่รากฏวา่เริ�มสรา้งในสมัย
ใด แตม่หีลักฐาน วา่เป็นที�ประทับของพระราชาแหง่ราชอาณาจักรรวิกวิ ปราสาทแหง่นี�มปีระวัตคิวามเป็นมา
ตั �งแต่ปี พ.ศ. 1996 และผ่านการบรูณะครั �งใหญ่มาแลว้ถงึ 5 รอบในอดตีเป็นจุดศูนยก์ลางของการปกครอง
เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของเกาะรวิกวิ มสีถาปัตยกรรมที�ผสมผสานระหวา่งจนี และญี�ปุ่ น  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อสิระชอ้ปปิ�งที�ยา่น ชนิโตชนิ ซึ�งเป็นยา่นเมอืงใหญ ่มรีา้นคา้ตา่ง ๆ ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�งมากมาย เชน่ รา้นนะ
ฮา เมนเพลส ซึ�งเป็นเหมอืนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต หา้งรา้นสรรพสนิคา้ รา้น 100 เยน รา้นคา้ตา่ง ๆ เป็นตน้ และที�
ใกล ้ๆ กนั มรีา้นหนังสอื ดวีดี ีสตึายะ รา้นUNIQLO ซึ�งมเีสื�อผา้ผูช้าย และผูห้ญงิที�หลายหลาย หลายสไตล์
ใหเ้ลอืก รา้น MUJI เป็นตน้ นําท่านช๊อปปิ�งสนิคา้เครื�องใชไ้ฟฟ้าแบรนดญ์ี�ปุ่ นชื�อดัง ณ ยามาดะ เดนก ิมี
สนิคา้ใหเ้ลอืกซื�อมากมายเชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรอืน กลอ้งถา่ยรปู และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นมากมาย  



  

 

 

            

 

 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (1) บรกิารทา่นดว้ยเมนูชาบ ู ชาบ ู สไตลญ์ีDปุ่ น ท ั$งใหท้า่นไดร้บัชม

โชวก์ารแรเ่นื$อปลาทนูา่สดๆ และยงัใหท้า่นไดล้ ิ$มลองปลาทนูา่สดๆ อกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 พักที�  Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
หมายเหต ุ : ชว่งวันหยดุของญี�ปุ่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไมส่ามารถใชโ้รงแรมเดยีวกนัทั �ง 2 คนืได ้ อาจจะตอ้งพักคนืแรก
นอกเมอืง คนืที�สองพักในเมอืง หรอื พักโรงแรมรสีอรท์ทั �ง 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาตเปลี�ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
 

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีDพกั (2) 
จากนั�นนําท่านสู ่คารยิูช ิใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ น ัDงเรอืทอ้งกระจก เพื�อชมหมู่ปะการังนํ�าตื�นและ
ปลาทะเล รวมไปถงึงูทะเลเอราบอุย่างใกลช้ดิ รวมไปถงึใหอ้าหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที�อาศํยอยูต่าม
แนวปะการังที�อดุมสมบูรณ์นําท่านเดนิทางสู ่หนา้ผามนัซาโมะ ผาหนิสงูชันกว่า 30 เมตร ลักษณะคลา้ย
งวงชา้งหันหนา้ออกสูท่ะเลจนี พื�นที�สเีขยีวของตน้หญา้ที�ข ึ�นปกคลมุจนถงึยอดหนา้ผาตัดกบันํ�าทะเลสฟ้ีาใส 
เป็นทวิทัศน์ที�สวยงามที�สดุแห่งหนึ�งของโอกนิาวา่ ในวันที�ทอ้งฟ้าแจ่มใสจะสามารถมองเห็นความสวยงาม
ของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที�อยูน่อกชายฝั�งไดอ้ย่างชัดเจน ความกวา้งใหญ่ของผาหนิแห่งนี�วา่กันว่า
สามารถรองรับนักทอ่งเที�ยวไดถ้งึ 10,000 คนไดอ้ยา่งสบาย ชาวญี�ปุ่ นสว่นใหญจ่งึนยิมที�จะมาตั �งแคมป์หรอื
เลน่กฬีาในสถานที�แหง่นี�ดว้ย  

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) บรกิารทา่นดว้ยเมนเูทปนัยากสิไตลญ์ีDปุ่ น 

นําทา่นเดนิทางสู ่จูราอุมอิควาเรยีม พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์�าที�ทันสมัยและใหญ่ที�สดุในญี�ปุ่ นและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
โลก เริ�มเปิดใหเ้ขา้ชมตั �งแต่ปี 2002 ชื�ออควาเรยีมไดม้าจากคําว่า Chura หมายถงึ ความงาม และ Umi หมายถงึ 
ทะเล ซึ�งไดม้าจากการโหวตชื�อจาก 13,000 เสยีงโหวตและมชีื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลก เป็นสถานที�แสดงพันธุป์ลา
ทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพื�นที�กว่า 19,000 ตารางเมตร มีแทงค์นํ�ามากถงึ 77 แทงค์ ที�นี�แบ่ง
ออกเป็น 4 ชั �น แต่ละชั �นจะแบ่งแยกไปตามโซน คอื Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea 
ชมการจําลองระบบนเิวศน์ที�เสมอืนจรงิ ทําใหป้ะการังที�มชีวีติสามารถขยายพันธุไ์ดอ้ยา่งตอ่เนื�อง ชมปลาตัวตัวนอ้ย
แหวกวา่ยตามแนวปะการังหลากสทีี�เคลื�อนไหวอยา่งอสิระ ชมสตัวท์ะเลมากมาย เชน่ งทูะเล ปลงิทะเล หอยเมน่ กุง้
มังกรยักษ์ ปอูลาสกา้ และที�สดุของความอลังการเกนิบรรยาย ตูป้ลาอะครลีคิที�ใหญ่ที�สดุในญี�ปุ่ น ขนาดกวา้ง 22.5 
เมตร สงู 8.2 เมตร และหนาถงึ 60 ซม. ฉากหลังเป็นฉลามวาฬและปลากระเบนขนาดยักษ์ซึ�งเป็นไฮไลทข์องอควา
เรยีมแหง่นี� ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับโลกแหง่ทอ้งทะเลตามอัธยาศัย จากนั�นชม การแสดงปลาโลมาแสนรู ้ที�บอ่
แสดงโชวก์ลางแจง้ โอคจัิง เธยีรเ์ตอร ์ซึ�งมวีาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ที�มคีวามฉลาดแสนรูท้ี�จะทําใหท้่าน
ประทับใจในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาท)ี   

วนัทีD 3 หนา้ผามนัซาโมะ - การ น ัDงเรอืทอ้งกระจก – จรูาอมุอิควาเรยีม – อเมรกินัวลิเลจ  



  

 

 

            

 

 

นําทา่นมุง่หนา้สู ่อเมรกินั วลิเลจ American Village  ตั �งอยูใ่นเมอืงที�มชีื�อวา่ ชาตงั อยูต่อนกลางของโอกนิาวา 
สรา้งเลียนแบบแหล่งชอ้ปปิ� งย่านซานดิเอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา ที�นี�เป็นแหล่งชอ้ปปิ� งที�มีสนิคา้สารพัน
หลากหลายสไตล์ใหท้่านไดเ้ลือกสรร นอกจากนี�ยังมีสถานที�บันเทงิสรา้งความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, 
โบวล์ิ�ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร,์ ชงิชา้สวรรค,์ ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร,์ รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, รา้นเสื�อผา้ และรา้น
ตัวแทนจําหน่ายตั.วเครื�องบนิ โรงแรม และชายหาด เรยีกไดว้า่มรีา้นคา้ตา่งๆ รวมกนัอยูท่ี�นี�เกอืบทั �งหมด 
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูJapanese Set  
(พรอ้มชมโชวพ์ื$นเมอืงโอกนิาวา่ สดุพเิศษ) 

พักที�  Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
หมายเหต ุ : ชว่งวันหยดุของญี�ปุ่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไมส่ามารถใชโ้รงแรมเดยีวกนัทั �ง 2 คนืได ้ อาจจะตอ้งพักคนืแรก
นอกเมอืง คนืที�สองพักในเมอืง หรอื พักโรงแรมรสีอรท์ทั �ง 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาตเปลี�ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีDพกั (5) 

อสิระใหท้า่น ชมเมอืงโอกนิาวา่ ตามอัธยาศัย (ไมม่รีถบัสบรกิาร) จังหวัดโอกนิาวา่เป็นจังหวัดที�มคีวามแตกตา่งจาก
จังหวัดอื�นๆ ในประเทศญี�ปุ่ นเนื�องจากตําแหน่งที�ตั�งซึ�งอยูห่า่งจากเกาะใหญทั่�ง 4 ซึ�งเป็นเกาะหลักของประเทศ   จงึ
ทําใหโ้อกนิาว่ามคีวามเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทั �งดา้นประเพณีและวัฒนธรรม ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกนิาว่า สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที�น่าคน้หา ท่านสามารถเลอืกชมเลอืกซื�อ
สนิคา้ตามสถานที�ชอ้ปปิ� งต่างๆ อาท ิDuty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, รา้น 100 เยน, Use 
Shop หรอืหา้งสรรพสนิคา้อื�นๆ อกีมากมายตามเสน้ทางของ Monorail และท่านสามารถชอ้ปปิ�ง ถนนโคคไุซ หรอื
เรยีกอกีชื�อหนึ�งว่า "The Miracle of Mile" นั�นเป็นถนนสายสั �น ความยาว1.6 กโิลเมตร ที�ไดช้ื�อว่า The Miracle of 
Mile นั�นก็ดว้ยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในช่วงหลังสงคราม ตลอดสองฝั� งถนนนั�นเต็มไปดว้ยรา้นคา้ 
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร รา้นเคลอืบ 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพืDอความสะดวกสบายในการชอ้ปปิ$ งทีDตา่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 
รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดยีวบนเกาะแหง่นี� โดยจะวิ�งผา่นใจกลางเมอืงนะฮา เริ�มตน้จากสนามบนิไปยัง
สถานที�ตา่งๆ รวมทั�งหมด 15 สถาน ีแนะนําวา่หากเดนิทางในเมื�อเมอืงนะฮา เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวก
ที�สดุ หากนั�งจากตน้สถาน ีไปถงึสถานีสดุทา้ยใชเ้วลาเพยีง 27 นาท ี
 

   ***กรณีหากไดพ้กันอกเมอืงนาฮา ทางบรษิทัจะจดัรถบรกิารรบั-สง่เขา้เมอืงตามจดุนดัพบทีDบรษิทักาํหนด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีD 4 อสิระตามอธัยาศยั (โดยมไีกดค์อยแนะนําการเดนิทาง)  - สวุรรณภมู ิ



  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คา่รถไฟฟ้าโมโนเรลแบบใชไ้ดไ้มจํ่ากดัรอบ (ใชไ้ด ้24 ชั�วโมง) ราคา 700 เยน 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาฮา กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย 
21.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีDยวบนิทีD MM 989  

***สายการบนิ Peach Air  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีDน ัDง ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีDน ัDง หากตอ้งการเลอืก
ทีDน ัDงจะตอ้งชําระเงนิตามอตัราทีDสายการบนิกําหนดและไมม่บีรกิารอาหารและเครืDองดืDมบนเครืDอง
ท ั$งไปและกลบั   
*** นํ $าหนกักระเป๋า 20 ก.ก./ ทา่น ไมเ่กนิ 1 ชิ$น ถอืขึ$นเครืDอง 7 ก.ก.ไมเ่กนิ 2 ชิ$น ***  

  
00.25 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงืDอนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา 

เพืDอประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 

 
 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีDญีDปุ่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้ง

พกัเป็นหอ้งทีDนอน 2 ทา่น และหอ้งทีDนอน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีDพกั 2 ทา่น 

บางโรงแรมอาจจะไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrในการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบ ิ$ล

สําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีDยวอาจมกีารสลบัหรอืเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ในกรณีทีDมเีหตกุารณส์ดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีDไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้าร

ควบคมุของบรษิทัฯ เนืDองจากบรษิทัรถทวัรข์องญีDปุ่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัDวโมง / วนั หาก

เกดิเหตกุารณส์ดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิrในการสลบัหรอืเปลีDยนแปลงโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม ท ั$งนี$ บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็น

สําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึ$นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzในการ เลืDอนการเดนิทาง หรอื เปลีDยนแปลงราคา 

 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยนหรอื 1,500 บาท ตลอดทรปิ  



  

 

 

            

 

 

กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีDทาํการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทีDกาํหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีDน ัDงตามเงืDอนไข 

 

อตัราคา่บรกิารนี$รวม 

• คา่ตั.วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 

• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามัน 

• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 

• คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 
บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนี$ไมร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิิ

บารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีหัก ณ ที�จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท / ทา่น / ทรปิ  

(สําหรบักรุป๊ทีDมหีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 
 
 
 
 
เง ืDอนไขการชําระเงนิ 

• ชาํระคา่ทัวรย์อดมัดจํา หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
• ชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เง ืDอนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzในการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร์

ทั �งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีาร

การันตมีัดจําที�นั�งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พัก
ตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzไมค่นืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ �งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมื�อออกตั.วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัWวได ้
เนื�องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 

คนขึ�นไป 
• ในกรณีที�สายการบนิประการปรับขึ�นภาษีนํ�ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzในการเรยีกเก็บคา่ภาษี

นํ�ามันเพิ�มตามความเป็นจรงิ 



  

 

 

            

 

 

• ตั.วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�

เกดิเหตสุดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความ
ปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภัย
ธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื�องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม 
และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�
อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

• กรณีที�ทา่นสละสทิธิzในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที�ใดๆ ก็ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

• กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออก
ตามประเทศที�ระบไุว ้  เนื�องจากการครอครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

• กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์ หาก
ทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzไมค่นืคา่ทัวรแ์ละ
รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

• เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

 

รายละเอยีดเกีDยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีDปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญี�ปุ่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขึ�นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อยนืยันการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดังตอ่ไปนี� 

1. ตั.วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น 
2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพํานักอยูใ่นประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจั้ก 

โรงแรม เป็นตน้) 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

เอกสารทีDอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญีDปุ่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีาร
จดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  

ท ั$งนี$ข ึ$นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีDตรวจคนเขา้เมอืงทีDประเทศญีDปุ่ นดว้ย 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีDปุ่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ

เพื�อการพํานักระยะสั �นเทา่นั�น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ทั "งในประเทศไทยและประเทศ



  

 

 

            

 

 

 
 

ญี�ปุ่ น อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 
ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและขอสงวนสทิธิ 6ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั "งสิ"น เนื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ

 
 


