
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบินไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2199 



 ไฮไลท์ของโปรแกรม  
• บินตรง กรุงเทพฯ-โอกินาวา่ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหาร 

และ ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม                   

• พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้  
• เท่ียวครบไฮไลท์ เมืองโอกินาวา่ ผาหินมนัซะโมะ พิพิธภณัฑ์เหลา้อะวาโมริ หมู่บา้นมิฮามะสไตล์อเมริกนั ปราสาทชูริ 

โอกินาวา่เวลิด ์ถ ้าเกียวคุเซ็นโด โรงงานขนมเคก้ ASHIBANA OUTLET MALL และถนนโคคุไซโดริ  
• เมนูพิเศษ YAKINIKU และ SHABU SHABU!!! 

ก าหนดการเดินทาง 

 

วนัหยุดปีใหม่  30 ธันวาคม 62 - 4 มกราคม 63  39,888.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 11,900.- 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - -  - 

2 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาฮา (โอกินาวา่) - ตลาด
ปลาโทมาริยมุาจิ - ปราสาทชูริโจ - พิพิธภณัฑเ์หลา้อะวาโมริ - 
ถนนโคคุไซโดริ 

- ✓ ✓ 
RESONEX NAHA  

หรือเทียบเท่า 

3 
โอกินาวา่เวลิด ์- ถ ้าเกียวคุเซ็นโด - อะชิบิน่าเอา้เล็ท - อุมิคะจิ
เทอเรส 

✓ ✓ ✓ 
RESONEX NAHA  

หรือเทียบเท่า 

4 อิสระท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  ✓ - - 
SMILE NAHA CITY 

RESORT HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 
เกาะโคริ - โรงงานขนมเคก้มนัเทศ โอกาชิ โกเตน็ - พิพิธภณัฑ์
สัตวน์ ้าชูราอุมิ 

✓ ✓ ✓ 
SMILE NAHA CITY 

RESORT HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 
ผาหินมนัซะโมะ -หมู่บา้นมิฮามะสไตลอ์เมริกนั - สนามบินนา
ฮา (โอกินาวา่) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

✓ ✓  - 



วนัแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
   22.30 น. คณะพร้อมกัน ท่ี ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู ้โดยสารขาออก ชั้ น  4 ประตู  2 เคาน์ เตอร์  C-D                          

สายการบินไทย (TG)โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหแ้ก่ท่าน      

วันที่สอง       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาฮา(โอกินาว่า) - ตลาดปลาโทมาริยุมาจิ - ปราสาทชูริโจ -   
พพิธิภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ - ถนนโคคุไซโดริ 

 01.30 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบินไทย  (TG)  เที่ยวบินTG***  (เน่ืองจากเป็น
ไฟลท์บินเหมาล า เลขไฟลท์จะออกใกล้ๆ วนัเดินทาง)  (บนเคร่ืองมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาฮา เมืองโอกนิาว่า ประเทศญีปุ่่น  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอกนิาว่า ระหวา่งทางผา่นชม
ววิทิวทศัน์อนังดงามภายในเกาะและสัมผสักบัวฒันธรรมความเป็นอยูข่องชาวโอกินาวา่ ในอดีตเป็นศูนยก์ลาง
ของอาณาจกัรริวกิว แต่ถูกญ่ีปุ่นยึดเอามาผนวกเขา้ดว้ยกนั ปัจจุบนัเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองพกัตากอากาศ 
และยงัเป็นตน้ก าเนิดศิลปะการต่อสู้อยา่งคาราเตอี้กดว้ย หาดทรายขาวสวย น ้าทะเลสีครามใสสะอาด ปะการัง
ท่ียงัคงสมบูรณ์ ท าใหจ้งัหวดัโอกินาวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอีกท่ีหน่ึงของญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
ตลาดปลาโทมาริยุมาจิ เป็นตลาดปลาในนาฮะท่ีมีแหล่งขายปลาทูน่าชั้นเยีย่มจากสหกรณ์การประมงโอกินาวะ 
รวมถึงสาหร่ายโมซุคุแบบขายส่ง นอกจากน้ียงัสามารถชมการขนยา้ยปลาไดผ้า่นกระจกใส ในแต่ละวนัมีปลา
เขา้มาท่ีน่ีโดยเฉล่ีย 20 ตนั และอาจสูงถึง 50 ตนัในวนัท่ีจบัได้มาก โดย 70% ของทั้งหมดเป็นปลาทูน่า เมนู
แนะน าคือทูน่าซาชิมิ และขา้วหนา้ปลาทูน่า ชนิดของปลาทูน่าจะแตกต่างกนัตามฤดูกาล ถา้อยากลองปลาทูน่า
ของแต่ละฤดูละก็ ท่ีน่ีนบัเป็นแหล่งชั้นยอดทีเดียว  จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทชูริโจ (SHURI CASTLE) เป็น
ปราสาทเก่าแก่ของเมืองนาฮา ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอกินาวา่ ในอดีตคือหวัใจของราชวงศริ์วกิว ท่ีได้
แยกตวัออกมาจากเกาะหลกัประเทศญ่ีปุ่น ท่ีน่ีเคยเป็นประเทศอิสระท่ีมีวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ซ่ึงปราสาท
แห่งน้ีท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางของการบริหาร และเป็นท่ีอยู่อาศยัของกษตัริยม์านานหลายร้อยปี จนกระทัง่
กลายเป็นจงัหวดัโอกินาว่าในปี 1879 ซ่ึงปราสาทแห่งน้ีได้รับข้ึนบัญชีเป็น UNESCO World Heritage และ
เน่ืองจากตวัปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขา จึงท าใหส้ามารถมองเห็นววิเหนือเมืองนาฮาท่ีงดงามอีกดว้ย  
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (1) เมนู JAPANESE SET    
จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ (AWAMORI MUSEUM) ตั้งอยูท่ี่โรงกลัน่เซอิฟุคุอะวาโมริ โดย
น าเสนอประวติัความเป็นมา และขั้นตอนการผลิตเหลา้ของชาวโอกินาว่า ซ่ึงจะเห็นอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ และ
ขวดท่ีเคยใช้ตั้งแต่อดีต และเช่ือมสัมพนัธ์กบัการเป็นเคร่ืองด่ืมของทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑ์แห่งน้ียงัมีนิทรรศการ



แสดงประวติั และฉลากท่ีดีท่ีสุดของยาเอะยามะ พร้อมกบัค าอธิบายกระบวนการผลิตและเขา้ชมโรงกลัน่ ซ่ึง
จะมีมุมให้ทดลองชิมรสชาติของเหลา้ท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของคนโอกินาวา่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนโคคุไซ
โดริ (KOKUSAIDORI STREET) เป็นถนนสายหลกัท่ีทอดยาว 2 กิโลเมตรผ่านใจกลางเมืองนาฮะ โดยเร่ิม
จากสถานีขนส่งนาฮะ(NAHA BUS TERMINAL) และหอประจ าจงัหวดั (PREFECTURAL HALL) สองขา้ง
ทางเรียงรายไปดว้ยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ และห้างสรรพสินคา้ 
นอกจากน้ียงัสามารถเดินไปยงัถนนเฮวาโดริ (HEIWADORI) มุตสึมิโดริ(MUTSUMIDORI) และอิจิบะโดริ
(ICHIBADORI) ซ่ึงเป็นถนนท่ีแยกออกมาจากถนนโคคุไซโดริ ตดักบัถนนโอคิเอโดริ (OKIEIDORI) อีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนู BUFFET 
 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  RESONEX NAHA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม       โอกนิาว่าเวลิด์ - ถ า้เกยีวคุเซ็นโด - อะชิบิน่าเอ้าเลท็ - อมุคิะจิเทอเรส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (3)    (อาหารเช้า/อาหารกลางวนั / อาหารเยน็) 
น าท่านสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (OKINAWA WORLD) ตั้งอยูใ่นเมืองนนัโจะ จงัหวดัโอกินาวา่ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
รวบรวมเร่ืองราวแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความงามของธรรมชาติ วฒันธรรม และประวติัศาสตร์มากมายของโอกินา
ว่า ในตวัโอกินาว่าเวิลด์มีสถานท่ีน่าสนใจหลายแห่งดว้ยกนั แต่สถานท่ีแนะน าให้ไปเยือนมากท่ีสุด คือ ถ ้า
เกยีวคุเซ็นโด สามารถเท่ียวชมไดต้ลอดทั้งปี ถ ้าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากปะการังธรรมชาติเม่ือ 300,000 ปีมาแลว้ ท่าน
จะไดช้มหินงอกหินยอ้ยตามธรรมชาติ ตลอดทางเดิน 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  (4) เมนู LOCAL  
จากนั้นเดินทางสู่ อาชิบิน่า เอ้าท์เลตมอลล์ ASHIBANA OUTLET MALL เอา้ท์เลตมอลล์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เมืองโอกินาว่า ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมายกว่า 100 แบรนด์ดงั รวมทั้งท่ีจ  าหน่ายคร้ังแรกในประเทศ
ญ่ีปุ่น อาทิเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั น ้ าหอม นาฬิกา ฯลฯ  จากนั้นน าท่านสู่ อุมิคะจิเทอเรส (UMIKAJI 
TERRACE) ศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ท่ีสร้างอยู่บนเนินเขาลาดเอียงบนเกาะเซะนะกะจิมะ (Senagajima Island) 
ตั้งอยูเ่ลยจากรันเวยส์นามบินนาฮะ (Naha Airport) เพียงไม่ก่ีร้อยเมตรเท่านั้น จึงสามารถมองเห็นเคร่ืองบินได้
ในระยะใกลม้าก ท่ีน่ีมีร้านคา้ร้านเคร่ืองประดบั ของท่ีระลึกพื้นเมืองโอกินาวา่จ าหน่ายใหท้่านเลือกชม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนู  YAKINIKU 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   RESONEX NAHA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  
 
 
 
 



วนัทีส่ี่            อสิระท่องเทีย่วและช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (6)                          (อาหารเช้า/ – / -) 
                             ท่านสามารถเดินทางเพือ่ไปยงัสถานทีต่่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทเิช่น (ไม่รวมค่ารถไฟและรถบัสบริการ) 

ย่านถนนโคคุไซโดริ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของโอกินาวา่ ท่ีชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกนัเป็นอยา่งมาก เพราะท่ีน่ี
มีทั้งของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมืองสไตลข์องโอกินาวา่และสินคา้สไตลญ่ี์ปุ่นอีกมากมาย และบนถนนสายน้ียงั
มีห้าง DONQUIJOTE ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัจากยา่นชินจูกุมาเปิดให้บริการ 24 ช.ม.อีกดว้ย หรือสนุกสนาน
กบัการทดลองนัง่ YUI MONORAIL รถไฟรางเด่ียวหน่ึงเดียวของโอกินาวา่ เพื่อเดินทางไปยงัยา่นชินโตชินท่ี
เป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ชั้นน ามากมาย เช่น DFS DUTY FREE หน่ึงเดียวของประเทศญ่ีปุ่น และห้างอ่ืนๆ 
เช่น SPORT DEPOT, NAHA PLACE หรือหากท่านท่ียงัไม่หน าใจกบัการช้อปป้ิงสินคา้ญ่ีปุ่นท่ีห้าง AEON 
เลือกไปชอ้ปป้ิงต่อท่ี AEON NAHA ท่ีสถานี OROKU ไดอี้กดว้ย 

SHIKINAEN GARDEN อีกหน่ึงท่ีเท่ียวท่ีคุณไม่ควรพลาดเม่ือมาเท่ียวโอกินาว่า SHIKINAEN ถูกสร้างข้ึน
ในปลายศตวรรษท่ี 18 เป็นท่ีอยู่อาศยัของกษตัริยริ์วกิว พระราชวงัไดถู้กออกแบบมาอย่างสวยงามเรียบง่าย 
อาคารท าจากไม้ หลังคามุงกระเบ้ืองสีแดง บ่อเล้ียงปลาขนาดใหญ่ และสวนสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีมีภูมิทัศน์ท่ี
กวา้งขวาง มาสัมผสัแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมชองโอกินาว่า ติดอยู่ในรายช่ือมรดกโลก
ขององค์การยูเนสโก คุณจะได้สัมผสัความงดงามของสวนธรรมชาติพื้นท่ีสีเขียวท่ีไม่เหมือนท่ีไหน คุณ
สามารถใชเ้วลาเดินส ารวจโดยรอบ SHIKINAEN GARDEN และหามุมถ่ายภาพสวยๆ ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 
TSUBOYA POTTERY DISTRICT อยูใ่นอ าเภอ TSUBOYA NAHA เป็นศูนยเ์คร่ืองป้ันดินเผาของชาวโอกิ
นาวา่ เร่ิมตน้มาตั้งแต่ยุคอาณาจกัรริวกิว มีการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์งานศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผา TSUBOYA ให้
ไดเ้รียนรู้ประวติัความเป็นมาของการท าเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีสวยงามและมีเอกลกัษณ์ของท่ีน่ี 
หรือท่านสามารถเลอืกซ้ือตั๋วรถไฟฟ้าโมโนเรล   
เลือกซ้ือตั๋ว YUI MONORAIL เพื่อนั่งชมเมืองโอกินาว่ายามเช้า จังหวดัโอกินาว่าเป็นจังหวดัท่ีมีความ
แตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนๆ ในประเทศญ่ีปุ่นเน่ืองจาก ต าแหน่งท่ีตัง่ซ่ึงอยูห่่างจากเกาะใหญ่ทั้ง 4 ซ่ึงเป็นเกาะหลกั
ของประเทศ สัมผสักบั วฒันธรรมประเพณีท่ีน่าคน้หา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ตามสถานท่ีชอ้ปป้ิง 
ต่ า ง ๆ  อ า ทิ  DUTY FREE, TOY R US, NAHA MAIN PLACE, AEON MALL,  ร้ า น  100 เย น , ห รื อ
หา้งสรรพสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายตามเส้นทางของ MONORAI (ราคาท่านละ 700 เยน) 
เข้าสู่ทีพ่กั   SMILE NAHA CITY RESORT HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า          เกาะโคริ - โรงงานขนมเค้กมนัเทศ โอกาชิ โกเต็น - พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ชูราอมุ ิ

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (7)   (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะโคริ เป็นเกาะรูปวงกลม ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรโมโตะ
บุ บนเกาะหลกัเกาะขนาดเล็กแห่งน้ีโอบลอ้มไปดว้ยทะเลสีเขียวมรกต หลงัจากท่ีมีการเปิดสะพานโคริเช่ือม
ระหวา่งเกาะโคริและเกาะยากาจิในปี 2548 ท าใหเ้ราสามารถเดินทางไปยงัเกาะห่างไกลแห่งน้ีไดด้ว้ยรถยนต ์
มีถนนพาดผา่นเส้นทางรอบเกาะ ใชเ้วลาประมาณ 10 นาทีในการเดินทางรอบเกาะ หลงัจากนั้นเดินทางสู่
โรงงานขนมเค้กมันเทศ OKASHI GOTEN ขนมเคก้มนัเทศช่ือดงัแห่งโอกินาวา่ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือขนมเคก้ท่ี
ท าจากมนัเทศในหลากหลายรสชาติมากมาย เป็นของฝากยอดนิยมแห่งเกาะโอกินาวา่  



เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  (8)เมนู JAPANESE SET  
พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าชูราอุมิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าท่ีทนัสมยัและใหญ่
ท่ีสุดในญ่ีปุ่น และยงัมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ตั้งอยูท่ี่ต  าบลโมโตบุ เป็นท่ีแสดงพนัธ์ุปลาทะเลต่างๆ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ TOUCH POOL ซ่ึงเป็น LAGOON ขนาดเล็ก จ าลอง
สภาพธรรมชาติของปลาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณแนวปะการัง ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และ
อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถใช้มือเปล่าสัมผสัได้อย่างใกล้ชิด ถดัจากนั้นจะเป็น JOURNEY TO THE CORAL REEF, 
THE SEA OF TROPICAL FISH และไฮไลทท่ี์ส าคญัของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีคือ THE KUROSHIO SEA ซ่ึงเป็น
ห้องท่ีไดช่ื้อมาจากกระแสน ้ าอุ่นกุโรชิโวของญ่ีปุ่น ภายในห้องน้ีแสดงพนัธ์ุปลาในแทง้คข์นาดใหญ่สูงกวา่ 8 
เมตร กวา้งกว่า 22 เมตร ท าจากอะคริลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร น ้ าทะเลไม่สามารถผ่านเขา้มาได ้ภายใน
แทง้คน้ี์มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกวา่ 7 เมตรอยูถึ่ง 3 ตวั วา่ยเวียนไปมาอยา่งสง่างาม พร้อมพนัธ์ุปลาอ่ืนๆ ทั้ง
กระเบนราหู ฉลามสีฟ้า และปลาพนัธ์ุอ่ืนๆ ในแถบทะเลน้ี ให้ท่านสามารถถ่ายรูปไดอ้ย่างใกลชิ้ดทั้งแบบพา
นอราม่าและแบบอันเดอร์วอเตอร์ ท่านจะยงัสามารถพบกับปลาฉลามพนัธ์ุต่างๆ อยู่อีกมากมายในห้อง 
SHARK RESEARCH LAB และบริเวณภายนอกอาคาร ยงัมี SEA TURTLE HOUSE บ่อเล้ียงเต่าทะเลขนาด
ใหญ่ และ DOLPHIN LAGOON พร้อมทั้งชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู้ 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนู SHABU SHABU 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั    SMILE NAHA CITY  HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก         ผาหินมนัซะโมะ -หมู่บ้านมฮิามะสไตล์อเมริกนั - สนามบินนาฮา (โอกนิาว่า) - ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (10)                               (อาหารเช้า/อาหารกลางวนั / –) 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านสู่ ผาหินมันซะโมะ (MANZAMO) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอนัโด่งดงัของโอกินาวา่ จุดชม
วิวท่ีสามารถมองเห็นคล่ืนใหญ่โตท่ีถาโถมเขา้มาท่ีชายฝ่ังและวิวทิวทศัน์ทะเลท่ีงดงามสุดไกลลบัตา และยงั
เป็นแหล่งปะการังทะเลท่ีสวยงาม ผาหินริมทะเลน้ีตั้งอยูใ่กล้ๆ กบัท่ีว่าการอ าเภอเมืองหมู่บา้นอนนะโซง ช่ือ
ของผาหินมีความหมายวา่ “ทุ่งหญา้ท่ีรองรับคนไดน้บัหม่ืนคน” ซ่ึงหมายถึงบริเวณทุ่งหญา้สีเขียวขจีบนหนา้ผา 
จุดเด่นความงามของผาหินน้ีคือ จุดชมวิวท่ีสามารถเดินจากลานจอดรถไดเ้พียงแค่ 1 นาที โดยเฉพาะหากท่าน



ไปผาหินในตอนเช้าท่านจะไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิพร้อมกบัชมความงามของผืนน ้ าทะเลสีฟ้าใสท่ีไม่มีส่ิงกีด
ขวางใดๆสุดลูกหูลูกตา ในตอนเยน็ท่านสัมผสักบัอีกบรรยากาศของความงามในยามพระอาทิตยใ์กลต้กดิน 
พืชพนัธ์ุท่ีอยู่ในบริเวณผาหินหรือ “หมู่พนัธ์ุไม้ตามหินเก่าแก่ของผาหินมนัซะ” นั้นได้ถูกก าหนดให้เป็น
อนุสรณ์ทางธรรมชาติของจงัหวดั ท่านสามารถเดินเล่นและยงัสามารถจดัปิกนิกชมวิวความงดงามทาง
ธรรมชาติน้ีได ใกล้ๆ กบัผาหินมนัซะยงัมีโรงแรมและเรียวกงัมากมายหลายระดบัใหท้่านเลือกพกั   

   เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (11)  เมนู LOCAL 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน (MIHAMA AMERICAN VILLAGE) เป็นแหล่ง
ความบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะโอกินาว่า ภายในหมู่บา้นมีลกัษณะคลา้ยห้างสรรพสินคา้
กลางแจง้ขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ย ร้านคา้ ร้านเส้ือผา้ ร้านอาหารจ าหน่ายฮอตด็อกและแฮมเบอร์เกอร์ ร้าน
กาแฟ โรงภาพยนตร์ MIHAMA 7 และชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่  นอกจากน้ีห่างออกไปไม่ไกลนกัเป็นชายหาด
ทิศตะวนัตกท่ีเหมาะส าหรับนัง่ชมพระอาทิตยต์กพร้อมป้ิงบาร์บีคิวสังสรรคก์นัไดอี้กดว้ย   
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา 

18.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เทีย่วบินที ่TG*** 
                             (บนเคร่ืองมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม)  
20.30 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*************************** 
 

*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดินทาง**** 
 

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดียวกนั ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายการเดินทาง 
2)  ส าหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซ่ึงท่าน

อาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาต
จัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
 

วนัที่ 30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 39,888.- 

 เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) 39,888.- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตียง) 38,888.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  11,900.- 
 

**เด็กต ำ่กว่ำอำยุ 2 ปี รำคำ 6,900 บำท**  
 

*** กรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบิน  

 ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. 
8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000 
บาท 
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณา
ติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 4,000 เยน หรือ 1,300 บาท ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่าน (**ขออนุญาตเกบ็ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิณ วนัเดนิทาง**) 

3. ค่ าภ าษี มู ล ค่ า เพิ่ ม  7% และภ าษี หั ก  ณ  ที่ จ่ าย  3% (กรณี ออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 

4. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 
กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณา
เตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญั
ถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์
6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระดว้ย
ตนเอง) 

 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง บริษัท
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากน้ัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ 
เพ่ือแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ทา่นสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้  

ธนำคำร สำขำ ชื่อบญัชี ประเภท หมำยเลขบญัชี 

 

เดอะมอลล ์บำงกะปิ บ.เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ำกดั ออมทรพัย ์ 281-222986-8 

 

สำขำย่อยเดอะมอลล ์บำงกะปิ นำงสำวพรหมพร สนทิขวญั ออมทรพัย ์ 732-2-31864-9 

 
 

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


การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดั
จาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  32 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
9. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามันปรับสูงขึน้ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิทีจ่ะเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน า้มันตามสถานการณ์ดังกล่าว   
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่น 
ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะ
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
 
 
 



เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี ้
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


