
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2095 



เดนิทางโดยสายการบนิ PEACH AIR บนิตรงสูเ่กาะโอกนิาวา่ 
พเิศษ !!!!! บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งเทปนัยากแิบบไมอ่ ัน้ เมนูชาบ ู พรอ้มโชวแ์ลป่ลาทนูา่ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

07 – 10 พฤศจกิายน 2562 19,900 6,900 

14 – 17 พฤศจกิายน 2562 19,900 6,900 

21 – 24 พฤศจกิายน 2562 20,900 6,900 

28 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 2562 19,900 6,900 

05 – 08 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 21,900 6,900 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 20,900 6,900 

15 – 18 ธนัวาคม 2562 20,900 6,900 

19 – 22 ธนัวาคม 2562 21,900 6,900 

29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 (วนัปีใหม)่ 26,900 6,900 

09 – 12 มกราคม 2563 20,900 6,900 

16 – 19 มกราคม 2563 20,900 6,900 

19 – 22 มกราคม 2563 18,900 6,900 

23 – 26 มกราคม 2563 20,900 6,900 

30 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2563 20,900 6,900 

06 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบูชา) 20,900 6,900 

13 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 20,900 6,900 

20 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 20,900 6,900 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 19,900 6,900 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2563 20,900 6,900 

05 – 08 มนีาคม 2563 20,900 6,900 

14 – 17 มนีาคม 2563 20,900 6,900 

19 – 22 มนีาคม 2563 20,900 6,900 

20 – 23 มนีาคม 2563 20,900 6,900 

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

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 15,900 บาท/ทา่น 

 
 
 
 
 

สายการบนิพชีแอร ์PEACH AIR (MM) 

ขาไป MM990 BKK - OKA 01.25 – 07.55 

สายการบนิพชีแอร ์PEACH AIR (MM) 

ขากลบั MM989 OKA - BKK 21.55 – 00.25 
 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที่กอ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 
 



วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
22.00 น.   คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร.์.... ของสายการ

บนิ PEACH AIR (MM) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึน้
เครือ่ง  

   

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานนาฮา – โอกนิาวา่เวลิด ์ - ถ า้เกยีวคเุซ็นโด – หมูบ่า้นอาณาจกัรรวิกวิ – ช็อปป้ิงชนิโตชนิ 
ศาลเจา้นามโินอเูอะ – ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) 

  
01.25 น. ออกเดนิทางสู ่ ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีย่วบนิที ่

MM990 ***สายการบนิ Peach Air  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ หาก
ตอ้งการเลอืกทีน่ ัง่จะตอ้งช าระเงนิตามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดและไมม่บีรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั     
*** น า้หนกักระเป๋า 20 ก.ก./ ทา่น ไมเ่กนิ 1 ชิน้ ถอืข ึน้เครือ่ง 7 ก.ก.ไมเ่กนิ 2 ชิน้ *** 

   
ทีน่ ัง่บนเครือ่งสายการบนิ PEACH AIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทา่นสามารถอพัเกรดทีน่ ัง่ได ้รายละเอยีดดงันี ้

1.  ทีน่ ัง่ FAST SEAT ช าระเพิม่ 1,100 บาท / ทา่น / เทีย่ว 
เป็นที่น่ังในแถวหนา้สุด (แถวที่1) มีพื้นที่ว่างดา้นหนา้ตรงที่พักขากวา้งเป็นพิเศษ ,  ออกจากเครื่องไดเ้ป็นคนแรก  
นอกจากนี้ ทางสายการบินจะติดป้ายใหส้ิทธิพิเศษที่สัมภาระโหลดใตเ้ครื่องของท่าน เพื่อใหท้่านสามารถรับสัมภาระไดร้วดเร็วขึ้น 
(ทางบริษัทไม่สามารถรับรองไดว้่าท่านจะไดรั้บสิทธิพิเศษในการรับสัมภาระก่อนทุกครั ้ง  อันเนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆของสนามบิน)  
ทางสายการบินแนะน าใหท้่านใชบ้ริการ Fast Seat ในกรณีที่ท่านรีบเร่งหรือตอ้งการประหยัดเวลาในการเดินทาง  

* ผู โ้ดยสารพรอ้มเด็กสามารถใชบ้ริการที่น่ังโดยสารในแถวที่ 1 (Fast Seat) ได ้ทั ้งนี้  กรุณารับทราบว่า เกา้อี้ส าหรับเด็ก บาง
ประเภทมีความเป็นไปไดท้ี่จะไม่สามารถติดตั ้งกับที่น่ังโดยสารได  ้
* บริเวณที่น่ังโดยสารในแถวที่1 (Fast Seat) ไม่สามารถยกที่วางแขนขึ้นได  ้

2. ทีน่ ัง่ SMART SEAT ราคา 900 บาท / ทา่น / เทีย่ว 
ที่น่ังโดยสารบริเวณแถวที่ 2 จากดา้นหนา้ จนถึงแถวที่ 5 และที่น่ังแถวหนา้ประตูฉุกเฉิน (แถวที่ 12, 13)  
ที่น่ังโดยสารบริเวณแถวที่ 2 จากดา้นหนา้ จนถึงแถวที่5 เพิ่มความสะดวกเวลาขึ้นและลงเครื่องบิน ส่วนที่น่ังแถวหนา้ประตูฉุกเฉิน 
(แถวที่ 12, 13) จะมีบริเวณวางเทา้ที่กวา้งกว่าที่น่ังอื่นๆ  
* ท่านผูโ้ดยสารที่มีที่น่ังส าหรับเด็ก (ชายด์ชีท) ไม่สามารถน่ังบริเวณที่น่ังหนา้ประตูฉุกเฉิน แถวที่ 12, 13 ได  ้
* ที่น่ังแถวที่ 12, 13 ซึ่งเป็นที่น่ังบริเวณประตูฉุกเฉินนั้นมีขอ้จ ากัดในการใช ้กรุณาตรวจสอบตามดา้นล่างนี้ 
* โปรดรับทราบว่าที่น่ังแถวที่ 12 ไม่สามารถเอนเกา้อี้ได  ้
 

*หมายเหต ุหากมคีวามประสงคจ์ะอพัเกรดทีน่ ัง่กรณุาแจง้ 72 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง และตอ้งเช็คทีน่ ัง่วา่งกบัทางเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 

 
07.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนาฮา โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ผา่นชมววิทวิทัศนอ์นังดงามภายในเกาะและสมัผัสกบัวัฒนธรรมความเป็นอยูข่องชาวโอกนิาว่า 
ในอดตีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิ แต่ถูกญีปุ่่ นยดึเอามาผนวกเขา้ดว้ยกัน ปัจจุบันเป็นเมอืงเอกและ
เป็นเมอืงพักตากอากาศ และยังเป็นตน้ก าเนิดศลิปะการต่อสูอ้ย่างคาราเตอ้กีดว้ย หาดทรายขาวสวย น ้า
ทะเลสคีรามใสสะอาด ปะการังทีย่ังคงสมบรูณ์ ท าใหจั้งหวัดโอกนิาว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคัญอกีทีห่นึง่
ของญี่ปุ่ น น าท่านออกเดนิทางสู่ ศาลเจา้นามโินอูเอะ ซึง่เป็น 1 ใน 8 ศาลเจา้ใหญ่ของรวิกวิ เป็นทีบู่ชา
เทพเจา้ของญีปุ่่ น ชาวโอกนิาวาจะมาไหวศ้าลเจา้แห่งนีเ้ป็นทีแ่รกในวันปีใหมข่องทุกๆ ปี ในอดตีเกาะรวิกวิ
เป็นเกาะทีม่กีารคา้กบั ญีปุ่่ น เกาหล ีจนีและเมอืงตา่งๆ ทางใตร้วมถงึอาณาจักรสยาม ผูท้ีเ่ดนิทางมาถงึหรอื



ก าลังจะออกเดนิทางจะขอพรจากศาลเจา้แห่งนี้ใหก้ารเดนิทางปลอดภัย พระราชาแห่งรวิกวิก็เสด็จมาเป็น
ตัวแทนชาวรวิกวิเพือ่ขอพรใหท้ ามาคา้คลอ่ง ผลผลติอดุมสมบรูณ์ ประเทศชาตมิคีวามรุง่เรอืงสงบสขุ ในยคุ
สมยัเมจ ิอาณาจักรรวิกวิไดล้่มสลายและรวมเขา้กับญีปุ่่ น ศาลเจา้แหง่นี้จงึไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นศนูยก์ลางดา้น
ศาสนาบนเกาะแหง่นี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นชม โอกนิาวา่เวลิด ์ ตัง้อยูใ่นเมอืงนันโจะ จังหวัดโอกนิาวา่ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีร่วบรวมเรือ่งราวแหลง่
ท่องเทีย่วทีม่คีวามงามของธรรมชาต ิวัฒนธรรม และประวัตศิาสตรม์ากมายของโอกนิาว่า  ในตัวโอกนิาว่า
เวลิด์มสีถานที่น่าสนใจหลายแห่งดว้ยกัน แต่สถานที่แนะน าใหไ้ปเยอืนมากที่สุด คือ ถ า้เกยีวคุเซ็นโด 
สามารถเทีย่วชมไดต้ลอดทัง้ปี ว่ากันว่าถ ้าแห่งนี้เกดิขึน้จากปะการังธรรมชาตมิามากกว่า 300,000 ปีมาแลว้ 
ปัจจบุันเปิดใหช้มแคช่ว่ง 850 เมตร ภายในถ ้าจัดทางเดนิใหเ้รยีบรอ้ยชมความงดงาม และความน่าพศิวงของ
หนิงอกหนิยอ้ย ล าธาร น ้าตก ที่มีรูปร่างต่างๆ นานา และยังม ีหมู่บา้นอาณาจกัรรวิกวิ หมู่บา้นโบราณ
สวยงามทีถ่กูจดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมของชาต ิสวนผลไมท้รอปิคอล ทีม่ตีน้ไมถ้งึ 450 ตน้จากพชื
พันธุผ์ลไมม้ากมายถงึ 100 ชนดิ และทา้ยสดุนี้ยังม ีงานแสดง การแสดงพืน้เมอืง Super Aisa ทีใ่หท้่าน
ไดส้มัผัสกบัประสบการณ์วัฒนธรรมรวิกวิทีม่สีเน่ห ์อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โอกนิาวา่เวลิด ์
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
จากนัน้ ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) ปราสาทแห่งนี้ไมป่รากฏว่าเริม่สรา้งในสมัย
ใด แต่มหีลักฐาน วา่เป็นทีป่ระทับของพระราชาแห่งราชอาณาจักรรวิกวิ ปราสาทแห่งนี้มปีระวัตคิวามเป็นมา
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 1996 และผ่านการบรูณะครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 5 รอบในอดตีเป็นจุดศูนยก์ลางของการปกครอง
เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของเกาะรวิกวิ มสีถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งจนี และญีปุ่่ น  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่น ชนิโตชนิ ซึง่เป็นยา่นเมอืงใหญ่ มรีา้นคา้ตา่ง ๆ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงมากมาย เชน่ รา้นนะ
ฮา เมนเพลส ซึง่เป็นเหมอืนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต หา้งรา้นสรรพสนิคา้ รา้น 100 เยน รา้นคา้ตา่ง ๆ เป็นตน้ และที่
ใกล ้ๆ กนั มรีา้นหนังสอื ดวีดี ีสตึายะ รา้นUNIQLO ซึง่มเีสือ้ผา้ผูช้าย และผูห้ญงิทีห่ลายหลาย หลายสไตล์
ใหเ้ลอืก รา้น MUJI เป็นตน้ น าท่านช๊อปป้ิงสนิคา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าแบรนดญ์ีปุ่่ นชือ่ดัง ณ ยามาดะ เดนก ิมี
สนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายเชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครัวเรอืน กลอ้งถา่ยรปู และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นมากมาย  

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

โชวก์ารแรเ่นือ้ปลาทนูา่สดๆ และยงัใหท้า่นไดล้ ิม้ลองปลาทนูา่สดๆ อกีดว้ย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 พักที ่ Central Naha Hotel  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
หมายเหต ุ : ชว่งวันหยดุของญีปุ่่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไมส่ามารถใชโ้รงแรมเดยีวกนัทัง้ 2 คนืได ้ อาจจะตอ้งพักคนืแรก
นอกเมอืง คนืทีส่องพักในเมอืง หรอื พักโรงแรมรสีอรท์ทัง้ 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาตเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (2) 

จากนัน้น าท่านสู่ คารยิูช ิใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ น ัง่เรอืทอ้งกระจก เพือ่ชมหมู่ปะการังน ้าตืน้และ
ปลาทะเล รวมไปถงึงทูะเลเอราบอุยา่งใกลช้ดิ รวมไปถงึใหอ้าหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวทีอ่าศ ยอยูต่าม
แนวปะการังทีอ่ดุมสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่หนา้ผามนัซาโมะ ผาหนิสงูชนักวา่ 30 เมตร ลักษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้ออกสูท่ะเล
จนี พืน้ทีส่เีขยีวของตน้หญา้ทีข่ ึน้ปกคลมุจนถงึยอดหนา้ผาตดักบัน ้าทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทศันท์ีส่วยงามทีส่ดุ
แหง่หนึง่ของโอกนิาวา่ ในวนัทีท่อ้งฟ้าแจม่ใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนอืและ
เกาะทีอ่ยูน่อกชายฝ่ังไดอ้ยา่งชดัเจน ความกวา้งใหญข่องผาหนิแหง่นีว้า่กนัวา่สามารถรองรับนักทอ่งเทีย่ว
ไดถ้งึ 10,000 คนไดอ้ยา่งสบาย ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญจ่งึนยิมทีจ่ะมาตัง้แคมป์หรอืเลน่กฬีาในสถานทีแ่หง่นี ้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) บรกิารทา่นดว้ยเมนเูทปนัยากสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 หนา้ผามนัซาโมะ - การ น ัง่เรอืทอ้งกระจก – จรูาอมุอิควาเรยีม – อเมรกินัวลิเลจ  



น าทา่นเดนิทางสู ่จรูาอุมอิควาเรยีม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีท่ันสมยัและใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและใหญเ่ป็นอนัดับ 
3 ของโลก เริม่เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปี 2002 ชือ่อควาเรยีมไดม้าจากค าว่า Chura หมายถงึ ความงาม และ 
Umi หมายถงึ ทะเล ซึง่ไดม้าจากการโหวตชือ่จาก 13,000 เสยีงโหวตและมชีือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก เป็น
สถานทีแ่สดงพันธุป์ลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพืน้ทีก่ว่า 19,000 ตารางเมตร มแีทงคน์ ้า
มากถงึ 77 แทงค์ ที่นี่แบ่งออกเป็น 4 ชัน้ แต่ละชัน้จะแบ่งแยกไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef, 
Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจ าลองระบบนเิวศน์ทีเ่สมอืนจรงิ ท าใหป้ะการังทีม่ชีวีติสามารถ
ขยายพันธุไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ชมปลาตัวตัวนอ้ยแหวกวา่ยตามแนวปะการังหลากสทีีเ่คลือ่นไหวอยา่งอสิระ ชม
สตัวท์ะเลมากมาย เชน่ งทูะเล ปลงิทะเล หอยเมน่ กุง้มงักรยกัษ์ ปอูลาสกา้ และทีส่ดุของความอลังการเกนิ
บรรยาย ตูป้ลาอะครลีคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น ขนาดกวา้ง 22.5 เมตร สงู 8.2 เมตร และหนาถงึ 60 ซม. ฉาก
หลังเป็นฉลามวาฬและปลากระเบนขนาดยักษ์ซึง่เป็นไฮไลทข์องอควาเรยีมแห่งนี ้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ
โลกแห่งทอ้งทะเลตามอัธยาศัย จากนัน้ชม การแสดงปลาโลมาแสนรู ้ทีบ่อ่แสดงโชวก์ลางแจง้ โอคจิัง 
เธียร์เตอร์ ซ ึง่มีวาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ที่มีความฉลาดแสนรูท้ี่จะท าใหท้่านประทับใจใน
ความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาท)ี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านมุง่หนา้สู ่อเมรกินั วลิเลจ American Village  ตัง้อยูใ่นเมอืงทีม่ชี ือ่ว่า ชาตงั อยูต่อนกลางของ
โอกนิาวา สรา้งเลยีนแบบแหล่งชอ้ปป้ิงยา่นซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีน่ี่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มี
สนิคา้สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้า่นไดเ้ลอืกสรร นอกจากนี้ยงัมสีถานทีบ่นัเทงิสรา้งความสนุกสนาน เชน่ 
โรงภาพยนตร,์ โบวล์ิง่, คาราโอเกะ, เกมเซน็เตอร,์ ชงิชา้สวรรค,์ ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร,์ รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, 
รา้นเสือ้ผา้ และรา้นตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และชายหาด เรยีกไดว้่ามรีา้นคา้ต่างๆ รวมกันอยู่
ทีน่ีเ่กอืบทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูJapanese Set  
 

พักที ่   Central Naha Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
หมายเหต ุ : ชว่งวันหยดุของญีปุ่่ นโรงแรมอาจจะหนาแน่นไมส่ามารถใชโ้รงแรมเดยีวกนัทัง้ 2 คนืได ้ อาจจะตอ้งพักคนืแรก
นอกเมอืง คนืทีส่องพักในเมอืง หรอื พักโรงแรมรสีอรท์ทัง้ 2 คนื ทางบรษัิทขออนุญาตเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (5) 

อสิระใหท้า่น ชมเมอืงโอกนิาว่า ตามอัธยาศัย (ไมม่รีถบสับรกิาร) จังหวัดโอกนิาว่าเป็นจังหวัดทีม่คีวามแตกต่างจาก
จังหวัดอืน่ๆ ในประเทศญีปุ่่ นเนื่องจากต าแหน่งทีต่ั่งซึง่อยูห่า่งจากเกาะใหญ่ทัง้ 4 ซึง่เป็นเกาะหลักของประเทศ   จงึ
ท าใหโ้อกนิาว่ามคีวามเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทัง้ดา้นประเพณีและวัฒนธรรม ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกนิาว่า สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีทีน่่าคน้หา ท่านสามารถเลอืกชมเลอืกซือ้
สนิคา้ตามสถานที่ชอ้ปป้ิงต่างๆ อาท ิDuty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, รา้น 100 เยน, Use 
Shop หรอืหา้งสรรพสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมายตามเสน้ทางของ Monorail และท่านสามารถชอ้ปป้ิง ถนนโคคไุซ หรอื
เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า "The Miracle of Mile" นัน้เป็นถนนสายสัน้ ความยาว1.6 กโิลเมตร ทีไ่ดช้ ือ่ว่า The Miracle of 

วนัที ่4 อสิระตามอธัยาศยั (โดยมไีกดค์อยแนะน าการเดนิทาง)  - สวุรรณภมู ิ



Mile นั้นก็ดว้ยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในช่วงหลังสงคราม ตลอดสองฝ่ังถนนนั้นเต็มไปดว้ยรา้นคา้ 
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นเคลอืบ 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิงทีต่า่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 
รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดยีวบนเกาะแหง่นี ้โดยจะวิง่ผา่นใจกลางเมอืงนะฮา เริม่ตน้จากสนามบนิไปยงั
สถานทีต่า่งๆ รวมทัง้หมด 15 สถาน ีแนะน าวา่หากเดนิทางในเมือ่เมอืงนะฮา เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวก
ทีส่ดุ หากน่ังจากตน้สถาน ีไปถงึสถานสีดุทา้ยใชเ้วลาเพยีง 27 นาท ี
 

   ***กรณีหากไดพ้กันอกเมอืงนาฮา ทางบรษิทัจะจดัรถบรกิารรบั-สง่เขา้เมอืงตามจดุนดัพบทีบ่รษิทัก าหนด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา่รถไฟฟ้าโมโนเรลแบบใชไ้ดไ้มจ่ ากดัรอบ (ใชไ้ด ้24 ชัว่โมง) ราคา 700 เยน 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาฮา กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย 

21.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีย่วบนิที ่MM 989  
***สายการบนิ Peach Air  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ หากตอ้งการเลอืก
ทีน่ ัง่จะตอ้งช าระเงนิตามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดและไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง
ท ัง้ไปและกลบั   
*** น า้หนกักระเป๋า 20 ก.ก./ ทา่น ไมเ่กนิ 1 ชิน้ ถอืข ึน้เครือ่ง 7 ก.ก.ไมเ่กนิ 2 ชิน้ ***  

  
00.25 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า 

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 

หมายเหต ุ:  
1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้ง

พกัเป็นหอ้งทีน่อน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น 
บางโรงแรมอาจจะไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้
ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุของบรษิทัฯ เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หาก
เกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็น
ส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยนหรอื 1,500 บาท ตลอดทรปิ  

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 

• คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

• คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

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

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิิ

บารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท / ทา่น / ทรปิ  

(ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

• ช าระคา่ทวัรย์อดมดัจ า หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
• ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดตอ่กลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัตอ่ไปนี ้

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร์

ทัง้หมด 
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีาร

การันตมีดัจ าทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ัก
ตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

• เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้
เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 

คนขึน้ไป 
• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษี

น ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
• ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีที่

เกดิเหตสุดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความ
ปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยั
ธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


 

และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 
• กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที่

อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
• กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออก

ตามประเทศทีร่ะบไุว ้  เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

• กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หาก
ทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละ
รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก 

โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น  
ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ

เพือ่การพ านักระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญีปุ่น่ อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 

 


