
#15900 ทัวรญ่ีปุน โอกินาวา 4 วัน 2 คืน หนาผามันซาโมะ
ลองเรือทองกระจก จูราอุมิอควาเรียม บิน MM
ทัวรญี่ปุน โอกินาวา ศาลเจานามิโนอูเอะ โอกินาวาเวิลด กองบัญชาการทหารเรือ
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ยานชินโตชิน ชอปปงยามาดะเดนกิ การแสดงปลา
โลมาแสนรู อเมริกันวิลเลจ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนาฮา - สวนโอกินาวาเวิลด - ถ้ําเกียวคุเซนโด - ศาลเจานามิโนอูเอะ - หมูบาน
ริวกิว - อดีตกองบัญชาการใตดินกองทัพเรือโอกินาวา - ยานชินโตชิน - ยามาดะ เดนกิ โอกินาวา   

Central
Naha
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 ลองเรือทองกระจกโอกินาวา - หนาผามันซาโมะ - พิพิธภัณฑสัตวน้ําชูราอุมิ - การแสดงปลาโลมา
- มิฮามา อเมริกันวิลเลจ   

Central
Naha
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวโอกินาวา หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม - ทาอากาศยานนาฮา - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 เม.ย. 65 - 12 เม.ย. 65 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿6,900

23 เม.ย. 65 - 26 เม.ย.
65

฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

3 พ.ค. 65 - 6 พ.ค. 65 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿6,900

14 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

21 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿6,900

28 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

11 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

25 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900

4 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿6,900

23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿6,900

9 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿6,900

27 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาฮา - สวนโอกินาวาเวิลด - ถ้ําเกียวคุเซนโด -
ศาลเจานามิโนอูเอะ - หมูบานริวกิว - อดีตกองบัญชาการใตดิน
กองทัพเรือโอกินาวา - ยานชินโตชิน - ยามาดะ เดนกิ โอกินาวา

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอร ของสายการบิน PEACH
AIR (MM) พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาฮะ โอกินาวา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน PEACH AIR เท่ียวบินท่ี MM990

07.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนาฮา โอกินาวา ประเทศญ่ีป ุน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ ผานชมวิว
ทิวทัศนอันงดงามภายในเกาะและสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยูของชาวโอกินาวา ท่ีน่ีมีหาดทรายขาวสวย น้ําทะเลสีครามใส
สะอาด ปะการังท่ียังคงสมบูรณ ทําใหจังหวัดโอกินาวาเป็นแหลงทองเท่ียวสําคัญอีกท่ีหน่ึงของญ่ีป ุน

นําทานออกเดินทางสู ศาลเจานามิโนอูเอะ ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 ศาลเจาใหญของริวกิว เป็นท่ีบูชาเทพเจาของญ่ีป ุน ในอดีตเกาะ
ริวกิวเป็นเกาะท่ีมีการคากับ ญ่ีป ุน เกาหลี จีนและเมืองตางๆ ทางใตรวมถึงอาณาจักรสยาม ผูท่ีเดินทางมาถึงหรือกําลังจะออก
เดินทางจะขอพรจากศาลเจาแหงน้ีใหการเดินทางปลอดภัย ศาลเจาแหงน้ียังไดรับเกียรติใหเป็นศูนยกลางดานศาสนาบนเกาะ
แหงน้ี

นําทานชม โอกินาวาเวิลด สถานท่ีทองเท่ียวท่ีรวบรวมเรื่องราวแหลงทองเท่ียวท่ีมีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตรมากมายของโอกินาวา ในตัวโอกินาวาเวิลดมีสถานท่ีนาสนใจหลายแหงดวยกัน แตสถานท่ีแนะนําใหไปเยือนมาก
ท่ีสุด คือ ถํ้าเกียวคุเซ็นโด สามารถเท่ียวชมไดตลอดท้ังปี วากันวาถํ้าแหงน้ีเกิดขึ้นจากปะการังธรรมชาติมามากกวา 300,000 ปี
มาแลว ปัจจุบันเปิดใหชมแคชวง 850 เมตร ภายในถํ้าจัดทางเดินใหเรียบรอยชมความงดงาม

และยังมี หมูบานอาณาจักรริวกิว หมูบานโบราณสวยงามท่ีถูกจดใหเป็นทรัพยสินทางวัฒนธรรมของชาติ สวนผลไมทรอปิ
คอล ท่ีมีตนไมถึง 450 ตนจากพืชพันธุผลไมมากมายถึง 100 ชนิด และทายสุดน้ียังมี การแสดงพ้ืนเมือง Super Aisa ท่ีให

่



ทานไดสัมผัสกับประสบการณวัฒนธรรมริวกิวท่ีมีสเนห

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอกินาวาเวิลด

จากนั้นนําทานชม กองบัญชาการทหารเรือ ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 กองบัญชาการแหงน้ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือปองกันสนามบิน
โอโระกุ (สนามบินนาฮะในปัจจุบัน) สรางขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ค.ศ. 1944 และขุดถํ้าโดยใชจอบและเสียม ใชเวลา
ท้ังหมดๆราวๆ 5 เดือน ผูคนท้ังหมดประมาณ 3000 คน ในการสรางถํ้าแหงน้ี บริเวณโดยรอบประกอบไปดวย อนุสาวรียผูเสียชิ
วิตในสงคราม หองผูบังคับบัญชาการ หองพักทหาร และ ถํ้าหลบภัย

อิสระชอปป้ิงท่ี ยานชินโตชิน ซ่ึงเป็นยานเมืองใหญ มีรานคาตาง ๆ ใหทานไดชอปป้ิงมากมาย เชน รานนะฮา เมนเพลส ซ่ึง
เป็นเหมือนซุปเปอรมารเก็ต หางรานสรรพสินคา ราน 100 เยน รานคาตาง ๆ

นําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องใชไฟฟาแบรนดญ่ีป ุนชื่อดัง ณ ยามาดะ เดนกิ มีสินคาใหเลือกซ้ือมากมายเชน เครื่องใชไฟฟาใน
ครัวเรือน กลองถายรูป และสินคาแบรนดญ่ีป ุนมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูชาบู ชาบู สไตลญ่ีป ุน ท้ังใหทานไดรับชมโชวการแรเน้ือปลาทูนา
สดๆ และยังใหทานไดล้ิมลองปลาทูนาสดๆ อีกดวย

พักท่ี Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา
หมายเหตุ : ชวงวันหยุดของญ่ีป ุนโรงแรมอาจจะหนาแนนไมสามารถใชโรงแรมเดียวกันท้ัง 2 คืนได อาจจะตองพักคืนแรก

นอกเมือง คืนท่ีสองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอรทท้ัง 2 คืน ทางบริษัทขออนุญาตเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

ทาอากาศยานนาฮา

สวนโอกินาวาเวิลด

ถํ้าเกียวคุเซนโด

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูบนเกาะโอกินาวา มีท้ังหมด 4 ชั้น ชั้น 1 เป็น Arrival ชั้น 2
เป็น Departure และ ทางไปขึ้นรถ Monorail สวน เคาเตอร Check-in จะอยูชั้น 3 ท่ีน่ี
เสมือนเป็นประตูเขาออกท่ีสําคัญของโอกินาวา

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีรวบรวมเรื่องราวแหลงทองเท่ียวท่ีมีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม
และประวัติศาสตรมากมายของโอกินาวา ในตัวโอกินาวาเวิลดมีสถานท่ีนาสนใจหลายแหง
ดวยกัน

สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีมีชื่อเสียงของโอกินาวาท่ีตั้งอยูท่ีเมืองนันเจียว ภายในโอกินาวาเวิลด
ถํ้าแหงน้ีถูกคนพบโดยทีมนักสํารวจจาก มหาวิทยาลัยอิฮิเมะ เมื่อปี ค.ศ. 1967 ชวงท่ีเกาะ
โอกินาวาอยูภายใตการปกครองของทหารอเมริกัน ถํ้าธารมรกตเกียวคุเซ็นโดะ เป็นถํ้า
หินงอกหินยอยท่ีความยาวกวา 5 กิโลเมตร และมีความเป็นมายาวนานกวา 300,000 ปี
ปัจจุบันเปิดใหเขาชมเพียง 1 ใน 6 ของความยาวท้ังหมด คือ 890 เมตรเทานั้น การชมถํ้า
ตองเดินลงบันไดไปกวา 20 เมตร



 หมายเหตุ สายการบิน Peach Air ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง หากตองการเลือกท่ีน่ังจะตองชําระเงินตาม
อัตราท่ีสายการบินกําหนดและไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องท้ังไปและกลับ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอกินาวาเวิลด

่ ้

ศาลเจานามิโนอูเอะ

หมูบานริวกิว

เป็นศาลเจาประจําศาสนาพุทธ สรางขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองยุติลง เป็นการ
สรางเพ่ือเตือนใหระลึกถึงผลเสียแหงสงคราม ปัจจุบันใชเป็นท่ีสําหรับจัดพิธีแตงงานของ
ชาวโอกินาวา เป็นวัดท่ีอยูใน เขตธรรมชาติท่ีสวยงาม

หมูบานโบราณท่ีอนุรักษแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรสําคัญของชาวโอกินาวา ท้ังการ
ปลูกสรางบานเรือน วิถีการใชชีวิตความเป็นอยู การทําเกษตรกรรม และเล้ียงปศุสัตว ท่ีน่ี
จะมีคุณยายแกอายุกวา 90 ปี ซ่ึงยังแข็งแรง และคลองแคลว เตนรําเลนดนตรี สไตลโอกิน
าวาท่ีเรียกวา"เออิสะ" ใหไดชม ท่ีน่ียังเป็นท่ีเก็บเชือกศักดิส์ิทธิ ์ซ่ึงเป็นเชือกท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในโลก บันทึกโดยกินเนสบุค ซ่ึงใชสําหรับงานพิธีแหศาลเจาประจําปี ซ่ึงเป็นงานพิธีท่ี
ใหญท่ีสุดของเกาะโอกินาวา หมูบานริวกิวมุระ คือหน่ึงในสถานท่ีชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตอง
ไป เพราะการมาท่ีน่ี คือ การมาสัมผัสวัฒนธรรมแบบตนฉบับ มีกล่ินของบรรยากาศความ
อบอุน

อดีตกองบัญชาการใตดินกองทัพเรือโอกินาวา

ยานชินโตชิน

ยามาดะ เดนกิ โอกินาวา

 บาย

เป็นฐานบัญชาการใตดินของกองทัพเรือญ่ีป ุนในยุคสงครามโลกครั้ง 2 บนเกาะโอกินาวา
เกาะท่ีไดชื่อวาเป็นสนามรบท่ีดุเดือดท่ีสุดสนามรบหน่ึงของสงครามฝ่ังเอเชียแปซิฟิก ท่ีน่ี
ถูกสรางขึ้นประมาณชวงเดือนสิงหาคม ปี 1944 โดยการขุดดวยแรงงานคนผานการ
บัญชาการของพลเรือตรีมิโนรุ โอตะ ซ่ึงในชวงใกลแพสงคราม ท่ีน่ีเป็นท่ีๆ เขาใชปืนพก
ประจําตัวยิงตัวตายพรอมดวยทหารผูติดตามประมาณ 175 คน ปัจจุบันท่ีน่ีเปิดเป็น
พิพิธภัณฑใหผูท่ีสนใจในประวัติศาสตรสงครามไดเขาชม โดยภายในพิพิธภัณฑน้ีประกอบ
ไปดวยอนุสาวรียผูเสียชิวิตในสงคราม หองผูบังคับบัญชาการ หองพักทหาร หองจัดแสดง
อาวุธ ถํ้าหลบภัย และอ่ืนๆ

เป็นยานเมืองใหญในโอกินาวา มีรานคาตางๆ ใหทานไดชอปป้ิงมากมาย เชน รานนะฮา
เมนเพลส ซ่ึงเป็นเหมือนซุปเปอรมารเก็ต หางรานสรรพสินคา ราน 100 เยน รานคาตาง
ๆ เป็นตน และท่ีใกล ๆ กัน มีรานหนังสือ ดีวีดี สึตายะ รานUNIQLO ซ่ึงมีเสื้อผาผูชาย
และผูหญิงท่ีหลายหลาย หลายสไตลใหเลือก ราน MUJI เป็นตน

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสินคาตางๆ ซ่ึงมีใหเลือกซ้ือมากมาย เชน เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
กลองถายรูป และสินคาแบรนดญ่ีป ุนมากมาย ใหทานไดชอปป้ิงกันตามอัธยาศัย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูชาบู ชาบู สไตลญ่ีป ุน

 Central Naha Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ลองเรือทองกระจกโอกินาวา - หนาผามันซาโมะ - พิพิธภัณฑ
สัตวน้ําชูราอุมิ - การแสดงปลาโลมา - มิฮามา อเมริกันวิลเลจ

ชวงวันหยุดของญ่ีป ุนโรงแรมอาจจะหนาแนนไมสามารถใชโรงแรมเดียวกันท้ัง 2 คืนได อาจจะตองพักคืนแรกนอกเมือง คืน
ท่ีสองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอรทท้ัง 2 คืน ทางบริษัทขออนุญาตเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานสู คาริยูชิ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ น่ังเรือทองกระจก เพ่ือชมหมูปะการังน้ําตื้นและปลาทะเล รวมไปถึงงูทะเลเอ
ราบุอยางใกลชิด รวมไปถึงใหอาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวท่ีอาศัยอยูตามแนวปะการังท่ีอุดมสมบูรณ

นําทานเดินทางสู หนาผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกวา 30 เมตร ลักษณะคลายงวงชางหันหนาออกสูทะเลจีน พ้ืนท่ีสีเขียวของ
ตนหญาท่ีขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหนาผาตัดกับน้ําทะเลสีฟาใส เป็นทิวทัศน ท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโอกินาวา ในวันท่ีทองฟา
แจมใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะท่ีอยูนอกชายฝ่ังไดอยางชัดเจน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูเทปันยากิสไตลญ่ีป ุน

นําทานเดินทางสู จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีทันสมัยและใหญท่ีสุดในญ่ีป ุนและใหญเป็นอันดับ 3 ของโลก เป็น
สถานท่ีแสดงพันธุปลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพ้ืนท่ีกวา 19,000 ตารางเมตร มีแทงคน้ํามากถึง 77 แทงค ท่ีน่ี
แบงออกเป็น 4 ชั้น แตละชั้นจะแบงแยกไปตามโซน

นําทานชมการจําลองระบบนิเวศน ท่ีเสมือนจริง ทําใหปะการังท่ีมีชีวิตสามารถขยายพันธุไดอยางตอเน่ือง ชมปลาตัวตัวนอย
แหวกวายตามแนวปะการังหลากสีท่ีเคล่ือนไหวอยางอิสระ ชมสัตวทะเลมากมาย เชน งูทะเล ปลิงทะเล หอยเมน กุงมังกรยักษ
ปูอลาสกา และท่ีสุดของความอลังการเกินบรรยาย ตูปลาอะครีลิคท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน ขนาดกวาง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และ
หนาถึง 60 ซม. ฉากหลังเป็นฉลามวาฬและปลากระเบนขนาดยักษซ่ึงเป็นไฮไลทของอควาเรียมแหงน้ี ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
โลกแหงทองทะเลตามอัธยาศัย

จากนั้นชม การแสดงปลาโลมาแสนรู ท่ีบอแสดงโชวกลางแจง โอคิจัง เธียรเตอร ซ่ึงมีวาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ท่ีมี
ความฉลาดแสนรูท่ีจะทําใหทานประทับใจในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาที)

นําทานมุงหนาสู อเมริกัน วิลเลจ American Village ตั้งอยูในเมืองท่ีมีชื่อวา ชาตัง อยูตอนกลางของโอกินาวา สรางเลียน
แบบแหลงชอปป้ิงยานซานดิเอโกในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีน่ีเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีสินคาสารพันหลากหลายสไตลใหทานได
เลือกสรร นอกจากน้ียังมีสถานท่ีบันเทิงสรางความสนุกสนาน เชน โรงภาพยนตร, โบวล่ิง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร และอ่ืนๆ
เรียกไดวามีรานคาตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ีเกือบท้ังหมด

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู Japanese Set

พักท่ี Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา
หมายเหตุ : ชวงวันหยุดของญ่ีป ุนโรงแรมอาจจะหนาแนนไมสามารถใชโรงแรมเดียวกันท้ัง 2 คืนได อาจจะตองพักคืนแรก

นอกเมือง คืนท่ีสองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอรทท้ัง 2 คืน ทางบริษัทขออนุญาตเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ ชวงวันหยุดของญ่ีป ุนโรงแรมอาจจะหนาแนนไมสามารถใชโรงแรมเดียวกันท้ัง 2 คืนได อาจจะตองพักคืนแรกนอกเมือง คืน
ท่ีสองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอรทท้ัง 2 คืน ทางบริษัทขออนุญาตเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

ลองเรือทองกระจกโอกินาวา

หนาผามันซาโมะ

น่ังเรือทองกระจก เพ่ือชมหมูปะการังน้ําตื้นและปลาทะเล รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอยางใกล
ชิด รวมไปถึงใหอาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวท่ีอาศํยอยูตามแนวปะการังท่ีอุดม
สมบูรณ

เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม ท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาชมพระอาทิตยตกและถายภาพเป็นท่ีระลึก
จุดเดนของหนาผามันซาโมะคือหนาผาท่ีถูกคล่ืนจากมหาสมุทรกัดเซาะจนมีลักษณะเป็น
รูปงวงชาง มันซาโมะมีความหมายวาท่ีน่ังท่ีมีขนน ุมท่ีน่ังไดหมื่นคน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เทปันยากิสไตลญ่ีป ุน

พิพิธภัณฑสัตวนํ้าชูราอุมิ

การแสดงปลาโลมา

มิฮามา อเมริกันวิลเลจ

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําขนาดใหญ ตั้งอยูภายใน Ocean Expo Park ในโอกินาวา
ประเทศญ่ีป ุน เป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตวและพิพิธภัณฑสัตวน้ําญ่ีป ุน (JAZA) เป็น
พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง ประกอบดวยสี่ชั้นพรอมดวยชั้นสี่ชั้นท่ีมีการ
จัดแสดงชีวิตใตทองทะเล ฉลาม ปะการัง และปลาเขตรอน

การแสดงปลาโลมาแสนรู ท่ีบอแสดงโชวกลางแจง โอคิจัง เธียรเตอร ซ่ึงมีวาฬเพชฌฆาต
และโลมาปากขวด ท่ีมีความฉลาดแสนรูท่ีจะทําใหทานประทับใจในความสามารถ (การ
แสดงประมาณ 20 นาที)

สถานท่ีน้ีสรางเลียนแบบจากแหลงชอปป้ิงยานซานดิเอโก ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เน่ืองจากโอกินาวาเคยเป็นเมืองฐานทัพเกาของทหารอเมริกัน ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียว
และเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีสินคาสารพัดหลากหลายสไตลใหเลือกสรร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู Japanese Set

 Central Naha Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวโอกินาวา หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม - ทาอากาศยาน
นาฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

่

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

อิสระใหทานชมเมืองโอกินาวาตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาวาเป็นจังหวัดท่ีมีความแตกตางจากจังหวัดอ่ืนๆ
ในประเทศญ่ีป ุนเน่ืองจากตําแหนงท่ีตั่งซ่ึงอยูหางจากเกาะใหญท้ัง 4 ซ่ึงเป็นเกาะหลักของประเทศ จึงทําใหโอกินาวามีความเป็น
เอกลักษณในแบบฉบับของตนเอง ท้ังดานประเพณีและวัฒนธรรม ทานจะไดสัมผัสกับความเป็นเอกลักษณของจังหวัดโอกินา
วา สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีนาคนหา ทานสามารถเลือกชมเลือกซ้ือสินคาตามสถานท่ีชอปป้ิงตางๆ อาทิ Duty Free, Toy
R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, ราน 100 เยน, Use Shop หรือหางสรรพสินคาอ่ืนๆ อีกมากมายตามเสนทางของ
Monorail และทานสามารถชอปป้ิง ถนนโคคุไซ หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา "The Miracle of Mile" นั้นเป็นถนนสายสั้น ความ
ยาว1.6 กิโลเมตร ท่ีไดชื่อวา The Miracle of Mile นั้นก็ดวยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในชวงหลังสงคราม ตลอดสองฝ่ัง
ถนนนั้นเต็มไปดวยรานคา หางสรรพสินคา รานขายของท่ีระลึก รานอาหาร รานเคลือบ

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกสบายในการชอปป้ิงท่ีตางๆ บนเกาะโอกินาวา

รถไฟฟาโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดียวบนเกาะแหงน้ี โดยจะว่ิงผานใจกลางเมืองนะฮา เริ่มตนจากสนามบินไปยังสถานท่ี
ตางๆ รวมท้ังหมด 15 สถานี แนะนําวาหากเดินทางในเมื่อเมืองนะฮา เดินทางดวยรถไฟฟาโมโนเรลจะสะดวกท่ีสุด หากน่ังจาก
ตนสถานี ไปถึงสถานีสุดทายใชเวลาเพียง 27 นาที

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาฮา กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย

ค่ํา

21.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เท่ียวบินท่ี MM 989

00.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อิสระทองเที่ยวโอกินาวา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเท่ียวโอกินาวา หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม ใหทานไดอิสระใชเวลาทองเท่ียว พักผอน
ในโอกินาวาไดอยางเต็มท่ี อิสระชอปป้ิง อาทิ เลือกซ้ือตั๋ว Monorail น่ังชมเมืองโอกินาวา,
ตลาดปลาถนนเฮวะโดริ, โอกินาวา เวิลด, DFS Gallery Okinawa ฯลฯ

ทาอากาศยานนาฮา บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูบนเกาะโอกินาวา มีท้ังหมด 4 ชั้น ชั้น 1 เป็น Arrival ชั้น 2
เป็น Departure และ ทางไปขึ้นรถ Monorail สวน เคาเตอร Check-in จะอยูชั้น 3 ท่ีน่ี
เสมือนเป็นประตูเขาออกท่ีสําคัญของโอกินาวา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ กรณีหากไดพักนอกเมืองนาฮา ทางบริษัทจะจัดรถบริการรับ-สงเขาเมืองตามจุดนัดพบท่ีบริษัทกําหนด

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

คารถไฟฟาโมโนเรลแบบใชไดไมจํากัดรอบ (ใชได 24 ชั่วโมง) ราคา 700 เยน

สายการบิน Peach Air ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง หากตองการเลือกท่ีน่ังจะตองชําระเงินตาม
อัตราท่ีสายการบินกําหนดและไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องท้ังไปและกลับ

น้ําหนักกระเปา 20 ก.ก./ ทาน ไมเกิน 1 ชิ้น ถือขึ้นเครื่อง 7 ก.ก.ไมเกิน 2 ชิ้น

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป

ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจา
กการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท่ีทําการจอง 

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ังตามเงื่อนไข
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน

คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด

คาธรรมเนียมวีซา

คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ

ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท / ทาน / ทริป (สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรและแตจะพอใจในการ
บริการ)

วีซา



รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญ่ีป ุน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยู
ดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสม
บัตรการเขาประเทศญ่ีป ุนดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม เป็นตน)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน

เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญ่ีป ุน ทางบริษัทฯ ไดมีการจัดเตรียมไวใหแลว ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญ่ีป ุนดวย

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (กรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่าวา 6 เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุน จะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น
เทานั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. ตองเป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ

กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ เขา-ออก โดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง ท้ังในประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและ
ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทฯ

หมายเหตุ
ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก

เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ปี) ราคา 6,900 บาท

จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบินราคา 15,900 บาท/ทาน

กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยนหรือ 1,500 บาท ตลอดทริป 

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั้นจะคอนเฟิรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดิน
ทาง

หากทานตองการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรมกับเจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชา
ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน เหตุผลตางๆท่ีอยู
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

โรงแรมท่ีญ่ีป ุนหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะตองพักเป็นหองท่ีนอน 2 ทาน และหอง
ท่ีนอน 1 ทาน (แยกเป็น 2 หอง) และในกรณีท่ีพัก 2 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพัก
เป็นเตียงดับเบิ้ลสําหรับนอน 2 ทาน

รายการทองเท่ียวอาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีเหตุการณสุดวิสัย
หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทรถทัวรของญ่ีป ุนสามารถใชรถได 12 ชั่วโมง
/ วัน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา

การยกเลิก



ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรท้ังหมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน


