
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พกัในเมอืงนาฮา 2 คนื / อสิระฟรเีดย ์1 วนั 
เดนิทางโดยสายการบนิ PEACH AIR บนิตรงสูเ่กาะโอกนิาวา่ 
 สมัผสัความงดงามเกาะสวรรคแ์หง่ประเทศญีปุ่่ น 

 น ัง่เรอืทอ้งกระจก เพือ่ชมหมูป่ะการงันํา้ต ืน้และปลาทะเล 
 หนา้ผามนัซาโมะ ผาหนิสูงชนักวา่ 30 เมตร 

 จูราอุมอิควาเรยีม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํา้ทีท่นัสมยัและใหญท่ีสุ่ดในญีปุ่่น 

 
 
 
 



 อเมรกินั วลิเลจ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้หลากหลายสไตลใ์หท้า่นไดเ้ลอืกสรร 
 โอกนิาวา่เวลิด ์แหลง่แสดงวฒันธรรมด ัง้เดมิของชาวหมูเ่กาะรวิกวิเขา้ชม 

 อสิระชอ้ปป้ิงจุใจ ยา่นโคคไุซ  
 เมนู!!!พเิศษ ชาบู ชาบู สไตลญ์ีปุ่่น พรอ้มชมิปลาทนูา่โดยเชฟมาแลใ่หก้นิสดๆ 
 พเิศษ!!! บรกิาร WIFI ตลอดการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

05 – 08 เม.ย. 61 (วนัจกัร)ี 25,900 6,900 

10 – 13 เม.ย. 61 (วนัสงกรานต)์ 25,900 6,900 

19 – 22 เม.ย. 61 20,900 6,900 

10 – 13 พ.ค. 61 21,900 6,900 

17 – 20 พ.ค. 61 19,900 6,900 

24 – 27 พ.ค. 61 20,900 6,900.- 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 16,900 บาท 

 
 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู  ิ

 

22.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร.์.... ของ
สายการบนิ PEACH AIR (MM) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและบัตรขึน้เครือ่ง  

   

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานนาฮา – โอกนิาวา่เวลิด ์ - ถํา้เกยีวคเุซ็นโด – หมูบ่า้นอาณาจกัรรวิกวิ – ช็อปป้ิงชนิโตชนิ 

ศาลเจา้นามโินอเูอะ – ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) 
  
01.15 น. ออกเดนิทางสู ่ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาว่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  PEACH AIR เทีย่วบนิ

ที ่MM990 ***ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งทัง้ไปและกลบั***  
*** น้ําหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ทา่น ไม่เกนิ 1 ชิน้ ถอืข ึน้เครือ่ง 10 ก.ก.ไม่เกนิ 2 ชิน้ ***   

ทีน่ ัง่บนเครือ่งสายการบนิ PEACH AIR 



 

ทา่นสามารถอพัเกรดทีน่ ัง่ได ้รายละเอยีดดงันี ้ 
1. ทีน่ ัง่ FAST SEAT ชําระเพิม่ 1,000 บาท / ทา่น / เทีย่ว  

เป็นทีน่ั่งในแถวหนา้สดุ (แถวที่ 1) มพีืน้ทีว่่างดา้นหนา้ตรงทีพ่ักขากวา้งเป็นพเิศษ ,  ออกจากเครือ่งไดเ้ป็นคนแรก  
นอกจากนี้  ทางสายการบนิจะตดิป้ายใหส้ทิธพิเิศษทีส่มัภาระโหลดใตเ้ครือ่งของทา่น เพือ่ใหท้า่นสามารถรับ

สมัภาระไดร้วดเร็วขึน้ (ทางบรษัิทไม่สามารถรับรองไดว้่าทา่นจะไดรั้บสทิธพิิ เศษในการรับสมัภาระกอ่นทกุครัง้  อัน
เนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆของสนามบนิ ) ทางสายการบนิแนะนําใหท้า่นใช ้ บรกิาร Fast Seat ในกรณีทีท่า่นรบีเร่ง
หรอืตอ้งการประหยัดเวลาในการเดนิทาง  

* ผูโ้ดยสารพรอ้มเด็กสามารถใชบ้รกิารทีน่ั่งโดยสารในแถวที ่ 1 (Fast Seat) ได ้ทัง้นี้ กรุณารับทราบว่า เกา้อี้
สําหรับเด็ก บางประเภทมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่สามารถตดิตัง้กบัทีน่ั่งโดยสารได ้  
* บรเิวณทีน่ั่งโดยสารในแถวที่ 1 (Fast Seat) ไม่สามารถยกทีว่างแขนขึน้ได ้  

      2. ทีน่ ัง่ SMART SEAT ราคา 800 บาท / ทา่น / เทีย่ว  
ทีน่ั่งโดยสารบรเิวณแถวที ่ 2 จากดา้นหนา้ จนถงึแถวที ่ 5 และทีน่ั่งแถวหนา้ประตูฉุกเฉนิ (แถวที ่ 12, 13) 
ทีน่ั่งโดยสารบรเิวณแถวที ่ 2 จากดา้นหนา้ จนถงึแถวที่ 5 เพิม่ความสะดวกเวลาขึน้และลงเครือ่งบนิ สว่นทีน่ั่งแถว

หนา้ประตูฉุกเฉนิ (แถวที ่ 12, 13) จะมบีรเิวณวางเทา้ทีก่วา้งกว่าทีน่ั่งอืน่ๆ  
* ทา่นผูโ้ดยสารทีม่ทีีน่ั่งสําหรับเด็ก (ชายดช์ที ) ไม่สามารถน่ังบรเิวณทีน่ั่งหนา้ประตูฉุกเฉนิ แถวที ่ 12, 13 ได ้ 
* ทีน่ั่งแถวที ่ 12, 13 ซึง่เป็นทีน่ั่งบรเิวณประตูฉุกเฉนินัน้มขีอ้จํากดัในการใช ้กรุณาตรวจสอบตามดา้นล่างนี้  

* โปรดรับทราบว่าทีน่ั่งแถวที ่ 12 ไม่สามารถเอนเกา้อีไ้ด ้  
 
*หมายเหต ุหากมคีวามประสงคจ์ะอพัเกรดทีน่ ัง่กรณุาแจง้ 72 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง และตอ้งเช็คทีน่ ัง่วา่งกบัทางเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 

 
07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนาฮา โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ผ่านชมววิทวิทศันอ์ันงดงามภายในเกาะและสมัผัสกบัวัฒนธรรมความเป็นอยู่

ของชาวโอกนิาว่า ในอดตีเป็นศนูยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิ แตถ่กูญีปุ่่ นยดึเอามาผนวกเขา้ดว้ยกนั 
ปัจจุบันเป็นเมอืงเอกและเป็นเมอืงพักตากอากาศ และยังเป็นตน้กําเนดิศลิปะการตอ่สูอ้ย่างคาราเต ้
อกีดว้ย หาดทรายขาวสวย น้ําทะเลสคีรามใสสะอาด ปะการังทีย่ังคงสมบูรณ์ ทําใหจ้ังหวัดโอกนิาว่า

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสาํคญัอกีทีห่นึง่ของญีปุ่่ น 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่ศาลเจา้นามโินอเูอะ ซึง่เป็น 1 ใน 8 ศาลเจา้ใหญ่ของรวิกวิ เป็นทีบู่ชาเทพ

เจา้ของญีปุ่่ น ชาวโอกนิาวาจะมาไหวศ้าลเจา้แห่งนี้เป็นทีแ่รกในวันปีใหม่ของทกุๆ ปี ในอดตีเกาะรวิ
กวิเป็นเกาะทีม่กีารคา้กบั ญีปุ่่ น เกาหล ีจนีและเมอืงตา่งๆ ทางใตร้วมถงึอาณาจักรสยาม ผูท้ีเ่ดนิทาง
มาถงึหรอืกําลงัจะออกเดนิทางจะขอพรจากศาลเจา้แห่งนี้ใหก้ารเดนิทางปลอดภยั พระราชาแห่งรวิ

กวิก็เสด็จมาเป็นตวัแทนชาวรวิกวิเพือ่ขอพรใหทํ้ามาคา้คลอ่ง ผลผลติอุดมสมบูรณ์ ประเทศชาตมิี
ความรุ่งเรอืงสงบสขุ ในยุคสมัยเมจ ิอาณาจักรรวิกวิไดล้ม่สลายและรวมเขา้กบัญีปุ่่ น ศาลเจา้แห่งนี้

จงึไดร้ับเกยีรตใิหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นศาสนาบนเกาะแห่งนี้  
 
 



 
 

 
 

 
 
จากนัน้ ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) ปราสาทแห่งนี้ไม่ปรากฏว่าเร ิม่สรา้ง

ในสมัยใด แตม่หีลกัฐาน ว่าเป็นทีป่ระทบัของพระราชาแห่งราชอาณาจักรรวิกวิ ปราสาทแห่งนี้มี
ประวัตคิวามเป็นมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 1996 และผ่านการบูรณะครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ  5 รอบในอดตีเป็นจุด
ศนูยก์ลางของการปกครองเศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของเกาะรวิกวิ มสีถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน

ระหว่างจนี และญีปุ่่ น  
นําทา่นชม โอกนิาวา่เวลิด ์   ตัง้อยู่ในเมอืงนันโจะ จังหวัดโอกนิาว่า สถานทีท่อ่งเทีย่วทีร่วบรวม

เรือ่งราวแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามงามของธรรมชาต ิวัฒนธรรม และประวัตศิาสตรม์ากมายของโอกนิา
ว่า  ในตวัโอกนิาว่าเวลิดม์สีถานทีน่่าสนใจหลายแห่งดว้ยกนั แตส่ถานทีแ่นะนําใหไ้ปเยอืนมากทีส่ดุ 
คอื ถํา้เกยีวคเุซ็นโด สามารถเทีย่วชมไดต้ลอดทัง้ปี ว่ากนัว่าถ้ําแห่งนี้เกดิข ึน้จากปะการัง ธรรมชาติ

มามากกว่า 300,000 ปีมาแลว้ ปัจจุบันเปิดใหช้มแคช่ว่ง 850 เมตร ภายในถ้ําจัดทางเดนิใหเ้รยีบรอ้ย
ชมความงดงาม และความน่าพศิวงของหนิงอกหนิยอ้ย ลําธาร น้ําตก ทีม่รีูปร่างตา่งๆ นานา  และยังม ี

หมูบ่า้นอาณาจกัรรวิกวิ  หมู่บา้นโ บราณสวยงามทีถ่กูจดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมของชาต ิ
สวนผลไมท้รอปิคอล  ทีม่ตีน้ไมถ้งึ 450 ตน้จากพชืพันธุผ์ลไมม้ากมายถงึ 100 ชนดิ และทา้ยสดุนี้
ยังม ีงานแสดง การแสดงพืน้เมอืง Super Aisa ทีใ่หท้า่นไดส้มัผัสกบัประสบการณ์วัฒนธรรมรวิกวิ

ทีม่สีเน่ห ์อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โอกนิาวา่เวลิด ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
อสิระชอ้ปป้ิงทีย่่าน ชนิโตชนิ ซึง่เป็นย่านเมอืงใหญ่ มรีา้นคา้ตา่ง ๆ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงมากมาย เชน่ 

รา้นนะฮา เมนเพลส ซึง่เป็นเหมอืนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต หา้งรา้นสรรพสนิคา้ รา้น 100 เยน รา้นคา้ตา่ง ๆ 
เป็นตน้ และทีใ่กล ้ๆ กนั มรีา้นหนังสอื ดวีดี ีสตึายะ รา้น UNIQLO ซึง่มเีสือ้ผา้ผูช้าย และผูห้ญงิที่

หลายหลาย หลายสไตลใ์หเ้ลอืก รา้น MUJI เป็นตน้ 
นําทา่นชอ๊ปป้ิงสนิคา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าแบรนดญ์ีปุ่่ นชือ่ดงั ณ ยามาดะ เดนกิ  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้
มากมายเชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครัวเรอืน กลอ้งถา่ยรูป และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นมากมาย  

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (1) บรกิารทา่นดว้ยเมนชูาบ ูชาบ ูสไตลญ์ีปุ่่ น ท ัง้ให้

ทา่นไดร้บัชมโชวก์ารแรเ่นือ้ปลาทนูา่สดๆ และยงัใหท้า่นไดล้ ิม้ลองปลาทนูา่สดๆ อกีดว้ย  

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 พักที ่ Central Naha Hotel  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต ุ : ชว่งวันหยุดของญีปุ่่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไม่สามารถใชโ้รงแรมเดยีวกนัทัง้ 2 คนืได ้อาจจะ
ตอ้งพักคนืแรกนอกเมอืง คนืทีส่องพักในเมอืง หรอื พักโรงแรมรสีอรท์ทัง้ 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาต

เปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่หนา้ผามนัซาโมะ ผาหนิสงูชนักว่า 30 เมตร ลกัษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้ออกสู่

ทะเลจนี พืน้ทีส่เีขยีวของตน้หญา้ทีข่ ึน้ปกคลมุจนถงึยอดหนา้ผาตดักบัน้ําทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทศัน์

ทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโอกนิาว่า ในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของ
เกาะทางตอนเหนือและเกาะทีอ่ยู่นอกชายฝ่ังไดอ้ย่างชดัเจน ความกวา้งใหญ่ของผาหนิแห่งนี้ว่ากนั
ว่าสามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วไดถ้งึ 10,000 คนไดอ้ย่างสบาย ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญ่จงึนยิมทีจ่ะมาตัง้

แคมป์หรอืเลน่กฬีาในสถานทีแ่ห่งนี้ดว้ย จากนัน้นําทา่นสู ่คารยิูช ิใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ  น ัง่
เรอืทอ้งกระจก เพือ่ชมหมู่ปะการังน้ําตืน้และปลาทะเล รวมไปถงึงูทะเลเอราบุอย่างใกลช้ดิ รวมไป

ถงึใหอ้าหารกบัฝูงปลาทะเลนับพันตวัทีอ่าศํยอยู่ตามแนวปะการังทีอุ่ดมสมบูรณ์ 
 

 
 

 
 

 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) บรกิารทา่นดว้ยเมนเูทปนัยากสิไตลญ์ีปุ่่ น 
นําทา่นเดนิทางสู ่ จรูาอมุอิควาเรยีม  พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าทีท่นัสมัยและใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นและใหญ่

เป็นอันดบั 3 ของโลก เริม่เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แตปี่ 2002 ชือ่อควาเรยีมไดม้าจากคําว่า Chura หมายถงึ 
ความงาม และ Umi หมายถงึ ทะเล ซึง่ไดม้าจากการโหวตชือ่จาก 13,000 เสยีงโหวตและมี
ชือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก เป็นสถานทีแ่สดงพันธุป์ลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพืน้ที่

กว่า 19,000 ตารางเมตร มแีทงคน้ํ์ามากถงึ 77 แทงค ์ทีน่ี่แบ่งออกเป็น 4 ชัน้ แตล่ะชัน้จะแบ่งแยก
ไปตามโซน คอื Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจําลองระบบ

นเิวศนท์ีเ่สมอืนจรงิ ทําใหป้ะการังทีม่ชีวีติสามารถขยายพันธุไ์ดอ้ย่างตอ่เนื่อง ชมปลาตวัตวันอ้ย
แหวกว่ายตามแนวปะการังหลากสทีีเ่คลือ่นไหวอย่างอสิระ ชมสตัวท์ะเลมากมาย เชน่ งูทะเล 
ปลงิทะเล หอยเม่น กุง้มังกรยักษ์ ปูอลาสกา้ และทีส่ดุของความอลงัการเกนิบรรยาย ตูป้ลาอะครลีคิ

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น ขนาดกวา้ง 22.5 เมตร สงู 8.2 เมตร และหนาถงึ 60 ซม. ฉากหลงัเป็นฉลาม
วาฬและปลากระเบนขนาดยักษ์ซึง่เป็นไฮไลทข์องอควาเรยีมแห่งนี้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัโลก
แห่งทอ้งทะเลตามอัธยาศยั จากนัน้ชม การแสดงปลาโลมาแสนรู ้  ทีบ่่อแสดงโชวก์ลางแจง้ โอคิ

จัง เธยีรเ์ตอร ์ซ ึง่มวีาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ทีม่คีวามฉลาดแสนรูท้ีจ่ะทําใหท้า่นประทบัใจ
ในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาท)ี   

นําทา่นมุ่งหนา้สู่  อเมรกินั  วลิเลจ  American Village  ตัง้อยู่ในเมอืงทีม่ชี ือ่ว่า  ชาตงั  อยู่
ตอนกลางของโอกนิาวา สรา้งเลยีนแบบแหลง่ชอ้ปป้ิงย่านซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา  ทีน่ี่
เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้า่นไดเ้ลอืกสรร  นอกจากนี้ยังมสีถานที่

บันเทงิสรา้งความสนุกสนาน เชน่ โรงภาพยนตร,์ โบวล์ ิง่, คาราโอเกะ , เกมเซ็นเตอร์ , ชงิชา้สวรรค์ , 
ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร,์ รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, รา้นเสือ้ผา้ และรา้นตวัแทนจําหน่ายตัว๋เครือ่งบนิ  โรงแรม  

และชายหาด เรยีกไดว้่ามรีา้นคา้ตา่งๆ รวมกนัอยู่ทีน่ี่เกอืบทัง้หมด 
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูJapanese Set  

วนัที ่3 หนา้ผามนัซาโมะ - การ น ัง่เรอืทอ้งกระจก – จรูาอมุอิควาเรยีม – อเมรกินัวลิเลจ  



(พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืงโอกนิาวา่ สดุพเิศษ) 

พักที ่ Central Naha Hotel  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต ุ : ชว่งวันหยุดของญีปุ่่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไม่สามารถใชโ้รงแรมเดยีวกนัทัง้ 2 คนืได ้อาจจะ
ตอ้งพักคนืแรกนอกเมอืง คนืทีส่องพักในเมอืง หรอื พักโรงแรมรสีอรท์ทัง้ 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาต

เปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (5) 
อสิระใหท้า่น  ชมเมอืงโอกนิาว่า  ตามอัธยาศยั  (ไม่มรีถบัสบรกิาร ) จังหวัดโอกนิาว่าเป็นจังหวัดทีม่ี
ความแตกตา่งจากจังหวัดอืน่ๆ ในประเทศญีปุ่่ นเนื่องจากตําแหน่งทีต่ัง่ซ ึง่อยู่ห่างจากเกาะใหญ่ทัง้ 4 

ซึง่เป็นเกาะหลกัของประเทศ   จงึทําใหโ้อกนิาว่ามคีวามเป็นเอกลกัษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทัง้
ดา้นประเพณีและวัฒนธรรม ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความเป็นเอกลกัษณ์ของจังหวัดโอกนิาว่า สมัผัสกบั

วัฒนธรรมประเพณีทีน่่าคน้หา ทา่นสามารถเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ตามสถานทีช่อ้ปป้ิงตา่งๆ อาท ิ
Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, รา้น 100 เยน, Use Shop หรอื
หา้งสรรพสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมายตามเสน้ทางของ Monorail และทา่นสามารถชอ้ปป้ิง ถนนโคคไุซ  

หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า "The Miracle of Mile" นัน้เป็นถนนสายสัน้ ความยาว1.6 กโิลเมตร ทีไ่ดช้ือ่
ว่า The Miracle of Mile นัน้ก็ดว้ยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในชว่งหลงัสงคราม ตลอดสองฝ่ัง

ถนนนัน้เต็มไปดว้ยรา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นเคลอืบ 
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิงทีต่า่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 

 

 
รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดยีวบนเกาะแห่งนี้ โดยจะวิง่ผ่านใจกลางเมอืงนะฮา เร ิม่ตน้จาก
สนามบนิไปยังสถานทีต่า่งๆ รวมทัง้หมด 15 สถานี แนะนําว่าหากเดนิทางในเมือ่เมอืงนะฮา เดนิทาง

ดว้ยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวกทีส่ดุ หากน่ังจากตน้สถานี ไปถงึสถานีสดุทา้ยใชเ้วลาเพยีง 27 นาท ี

วนัที ่4 อสิระตามอธัยาศยั (โดยมไีกดค์อยแนะนําการเดนิทาง)  - สวุรรณภมู ิ



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
คา่รถไฟฟ้าโมโนเรลแบบใชไ้ดไ้ม่จํากดัรอบ (ใชไ้ด ้24 ชัว่โมง) ราคา 700 เยน 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาฮา กรุณาตรงตอ่เวลานัดหมาย 
21.20 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีย่วบนิที ่MM 989 
 ***ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งทัง้ไปและกลบั*** 
00.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา 
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้ง

พกัเป็นหอ้งทีน่อน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น 

บางโรงแรมอาจจะไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบ ิล้

สําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้าร

ควบคมุของบรษิทัฯ เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หาก

เกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็น

สําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป 



ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ  

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ กรณุาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทีกํ่าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 

บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิิ
บารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแต่

จะพอใจในการบรกิาร) 

 
เง ือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชาํระคา่ทวัรย์อดเต็มจํานวน หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร์

ทัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีาร

การันตมีัดจําทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ัก
ตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด  ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้

เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 

คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษี

น้ํามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีที่
เกดิเหตสุดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความ



ปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ

ยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง  การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภยั
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม 

และอุบัตเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ  เหตกุารณ์ที่

อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้- ออก

ตามประเทศทีร่ะบุไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หาก
ทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละ

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อ มรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดงัตอ่ไปนี ้
1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหว่างพํานักอยู่ในประเทศ ญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก 

โรงแรม เป็นตน้) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 
เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีาร

จดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  

(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํา่ว่า 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัต ิ
เพือ่การพํานักระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกู
ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไม่ผา่นการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ



 

ญี่ปุ่ น อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 
ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษิทัฯ 

 
 


