
 

 
 

โอกนิาวา่ ตดิไซเรน 6 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ THAI AIRWAY 3 ดาว 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

30 ธนัวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 35,900 35,900 34,900 12,500 

 

*** เดก็ INFANT ราคา 6,500 บาท *** 
 

บนิโดยสายการบนิประจ าชาต ิTHAI AIRWAYS น ้าหนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั   

พกัโรงแรม 3 ดาว 

พเิศษ ชาบูชาบู และ ยากนิิคแุทต้น้ต ารบั !! 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

30 ธ.ค. กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ     

31 ธ.ค 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ-สนามบนินาฮะ (โอกนิาวา) – 
ตลาดปลา -โรงกลัน่สุราอาวาโมร ิ– ถนนโคะคุไซ 

 ✓  
Smile Naha City หรอื  

Red Planet หรอื  
Sun Queen หรอืเทยีบเท่า 

1 ม.ค 
โอกนิาวาเวลิด–์ ถ า้เกยีวคุเซน็โด-ชอ้ปป้ิงอาชบิน่ิาเอา้ทเ์ล็ต 
เซะนะกะจมิะ อุมคิะจ ิเทอเรส 

✓ ✓  
Smile Naha City  
หรอื Red Planet  

หรอื Sun Queen หรอืเทยีบเท่า 

2 ม.ค อสิระท่องเทีย่ว หรอื ชอ้ปป้ิงเต็มวนั (ไม่มรีถบรกิาร) ✓   
Smile Naha City หรอื  

Red Planet หรอื  
Sun Queen หรอืเทยีบเท่า 

3 ม.ค 
เกาะโคร-ิรา้นโอกาช ิโกเต็น-พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าชรุาอูม-ิ
ล่องเรอืทอ้งกระจก 

✓ ✓ ✓ 
Sun Coast หรอื  

Miyuki Hamabaru Resort 
หรอืเทยีบเท่า 

4 ม.ค 
ผามนัซะโมะ-หมู่บา้นอเมรกินั มฮิามะ 
สนามบนินาฮะ (โอกนิาวา)- กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

✓ ✓   
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วนัที ่30 ธ.ค 62  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ                                                                   (-/-/-) 
22.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูชิ ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอรC์-D ประตูที ่2 สายการบนิ 

THAI AIRWAYS เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 
วนัที ่31 ธ.ค 62  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ - สนามบนินาฮะ (โอกนิาวา) ตลาดปลา  
                                   โรงกล ัน่สุราอาวาโมร ิ– ถนนโคะคไุซ                                                             (-/L/-) 
01.30 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินาฮะ ประเทศญีปุ่่น โอกนิาวาโดยสายการบนิ THAI AIRWAYSเทีย่วบนิที ่TG XXXX 

(เน่ืองจากเป็นไฟลท์บนิเหมาล า เลขทีไ่ฟลท์จะออกใกล ้ๆ วนัเดนิทาง) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) บรกิาร
อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 

08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินาฮะ โอกนิาว่า ประเทศญีปุ่่น *เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.* 
(กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
น าท่านสู่ ตลาดปลาโทมารยิุมาจ ิ(Tomariiyumachi Fish Market) ตัง้อยู่ในท่าเรอืประมงของเมืองนาฮะ
เป็นตลาดปลาทีม่แีหล่งขายปลาทูน่าช ัน้เยีย่มจากสหกรณก์ารประมงโอกนิาว่า รวมถงึสาหรา่ยโมซคุุแบบขายส่ง ซึง่
ถา้มาไดจ้งัหวะพอดยีงัสามารถชมการขนยา้ยปลาไดผ้่านกระจกใส ในแต่ละวนัมีปลาเขา้มาทีน่ี่โดยเฉลีย่ 20 ตนั 
และอาจสูงถึง 50 ตนัในวนัที่จบัไดม้ากโดย 70% ของทัง้หมดเป็นปลาทูน่า ที่ตลาดปลานีม้ีรา้นขายปลาสดอยู่
หลากหลายรา้น เมนูแนะน าคอื ทูน่าซาชมิิ และขา้วหนา้ปลาทูน่า ซึง่ชนิดของปลาทูน่าจะแตกต่างกนัออกไปตาม
ฤดูกาล  

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(อาหารทอ้งถิน่) 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ โรงกล ัน่สุราอาวาโมร ิ(Awamori factory) โรงกลั่นสุรายีห่อ้อาวาโมรเิป็นสุรากลัน่
ชนิดแรกของญีปุ่่น เป็นของขึน้ช ือ่ของโอกนิาว่า ใชข้า้วไทย (พนัธุอ์นิดกิา) เป็นส่วนประกอบหลกั ในศตวรรษที ่15 
ชาวรวิกวิไดร้บัวธิกีารกลัน่เหลา้ขาวจากชาวสยามจากการตดิต่อคา้ขายกบักรงุศรอียุธยา และน ามาปรบักรรมวธิใีห ้
เขา้กบัภูมิอากาศทีอุ่ณหภูมิเฉลีย่ตลอดปี 22 องศา สุราอาวาโมรเิมื่อใชเ้ช ือ้ราจากโคจดิ ามาย่อยหมกัขา้ว แลว้
น าไปบ่มในไหดนิเผาหลายสบิปี ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื สุรารสนุ่มนวลช ัน้ดทีีต่่างจากเหลา้ขาวในแบบไทยโดยสิน้เชงิ 

ค ่า  อสิระอาหารเย็นที ่ถนนโคะคุไซ 
 น าท่านเดินทางสู่ ถนนโคะคุไซ (Kokusai street) เป็นถนนสายหลกัของเมืองนาฮะความยาว 1.6 กโิลเมตร

ถนนชอ็ปป้ิงแห่งนีไ้ดร้บัฉายาว่า “1 ไมลม์หศัจรรย”์ ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายเสือ้ผา้ 
หา้งสรรพสนิค ้ารา้นขายของเกา่ รา้นของทีร่ะลกึ รา้นของฝากมากมายใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้กนัอย่างอสิระ 

ทีพ่กัโรงแรม SMILE NAHA CITY SUN COAST หรอื RED PLANET หรอื SUN QUEEN หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่1 ม.ค 63    โอกนิาวาเวลิด ์- ถ า้เกยีวคเุซน็โด-ชอ้ปป้ิงอาชบิน่ิาเอา้ทเ์ล็ต –อมุคิะจ ิเทอเรส       (B/L/-) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โอกนิาว่าเวลิด ์(Okinawa world) น า
ท่านชมสถานที่ไฮไลทค์ือ ถ า้เกียวคุเซ็นโด (Gyokusendo Cave) 
เป็นถ า้หนิงอกหนิยอ้ยธรรมชาติทีก่ าเนิดขึน้เมือ่ 300,000 ปีก่อน มีความ
ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นถ า้ที่ยาวเป็นอนัดบัสองของประเทศญีปุ่่น 
เปิดใหเ้ขา้ชมระยะทางเดนิยาว 850 เมตร ตลอดทางเดนิเต็มไปดว้ยหนิงอก
หินยอ้ยขนาดเล็กใหญ่ จดัไฟไลทอ์พัสว่างไสวสวยงามใหส้ามารถเดนิชม
ได ้ภายในถ า้จะมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปีเพราะเป็นทีท่ีธ่ารน ้าไหลผ่านซอก
หนิอยู่ตลอดเวลา และทีน่ี่ยงัม ี“ถ า้คาเฟ่” อกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต)์ 



น าท่านเดินทางสู่ อาชบิน่ิา เอา้ทเ์ล็ตมอลล ์(Outlet Mall Ashibinaa) เป็นเอา้ทเ์ล็ตมอลลท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
เมืองนาฮะ รวบรวมรา้นไวก้ว่า 60 รา้น มีขายสินคา้แบรนดด์งัระดบัพรเีมียมทีห่ลายๆ คนรูจ้กั นอกจากนีย้งัมีรา้น
ขายสินคา้ระดบัธรรมดาแบบหลากหลาย เชน่ รองเทา้ เคร ือ่งประดบั สินคา้เกีย่วกบักฬีา เสือ้ผา้เด็ก และอืน่ๆ อีก
มากมาย ท าใหทุ้กคนสามารถจบัจ่ายใชส้อยไดต้ามความตอ้งการ นอกจากนี ้ยงัมีรา้นอาหาร และศูนยอ์าหารอีก
ดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 

 

จากน้ันน าท่านสู่ เซะนะกะจมิะ อมุคิะจ ิเทอเรส (Senagajima Umikaji Terrace) มอลลเ์ล็กๆ บนเกาะเซะนะ
กะจิมะ ตัวอาคารและก าแพงสีขาวกบัฉากหลงัเป็นทอ้งฟ้าและน ้าทะเล ท าใหไ้ดร้บับรรยากาศสบาย ๆ แบบ              
รสีอรท์ตากอากาศ กว่า 30 รา้นคา้ และรา้นอาหารทีค่ดัสรรมาเฉพาะ มีตัง้แต่รา้นขายเคร ือ่งประดบั และของทีร่ะลกึ
พืน้เมือง รา้นขายผลิตภณัฑผ์กัและผลไมจ้ากโอกนิาวะ รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลายทีเ่หมาะแก่การน่ังชมพระ
อาทติยต์กรมิทะเล พรอ้มจบิค็อกเทลแกก้ระหายไปพรอ้มกนั 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  อสิระอาหารเย็น 
ทีพ่กัโรงแรม SMILE NAHA CITY SUN COAST หรอื RED PLANET หรอื SUN QUEEN หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่2 ม.ค 63  อสิระท่องเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงเตม็วนั (ไมม่รีถบรกิาร)                                           (B/-/-) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*อสิระท่องเทีย่วเต็มวนั ไม่มรีถบสับรกิารในวนันี ้ค่าเดนิทางไม่รวมในค่าทวัร ์มไีกดแ์นะน าการเดนิทาง* 
ใหท่้านชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในโอกนิาว่า หรอืทดลองน่ัง ยูอเิรล (YUI RAIL) รถไฟโมโน 
เรลแห่งแรกในโอกนิาว่า ทีเ่ร ิม่จากสถานทีส่นามบนินาฮะถงึสถานีชรู ิระหว่างทางท่านสามารถชมววิอนัสวยงามของ
เมืองนาฮะไดอ้ีกดว้ย ยุอิเรล (Yui Rail) คือบรกิารขนส่งสาธารณะที่วิ่งเช ือ่มเสน้ทางระหว่างสนามบินนาฮะ 
(Naha Airport) กบัพืน้ทีแ่ถบชรุ ิ(Shuri) จากสนามบินมายงัสถานียุอิเรล (Yui Rail) มีทางเดินเช ือ่มกนัซึง่ใช ้
เวลาเดนิ 3 นาทเีท่าน้ัน และยงัมีสถานีกระจายอยู่ตามสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมต่างๆ อย่างเชน่ ถนนโคะคุไซโดร ิ
(Kokusaidori Street) และปราสาทชรุ ิ(Shuri Castle) สถานที่จ าหน่าย : สามารถซือ้ไดท้ี่เคร ือ่งจ าหน่ายตั๋ว
อตัโนมตัหิรอืทีเ่คานเ์ตอรจ์ าหน่ายตั๋วตามสถานีต่างๆ เวลาเดนิรถ  : เทยีวแรก 06.00  เทีย่วสุดทา้ย 23.30  
สถานทีแ่นะน า 
1. ตลาดสาธารณะมะกชิ ิ: สถานี Makishi 
นับเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหน่ึง แต่ตลาดซะคะเอะมะจ ิSakaemachi Market ซึง่มีขนาดเล็กกว่าก็เป็น
ตลาดทีแ่นะน าส าหรบัผูท้ีอ่ยากจะลองสมัผสักบับรรยากาศแบบทอ้งถิน่ เพราะเป็นตลาดทีค่นทอ้งถิน่ในโอกนิาวะ 
Okinawa นิยมมาใชบ้รกิารกนัเป็นปกตจินเปรยีบไดก้บัเป็น “ครวัแห่งโอกนิาวะ” เลยทเีดยีว ดา้นในตลาดเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้มากมายแน่นขนัด ทัง้รา้นขายเนือ้ รา้นขายปลาสดๆ รา้นขายอาหารส าเรจ็รูป ตลอดจนรา้นขายเสือ้ผา้
เรยีงรายเต็มไปหมด นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารและรา้นเหลา้สไตลญ์ีปุ่่น หรอือซิากาย Isakaya ทีเ่นืองแน่นครกึคร ืน้
ไปดว้ยลูกคา้ในทอ้งถิน่และนักท่องเทีย่วเป็นประจ าทุกวนั นับเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีแ่มไ้ม่ไดโ้ด่งดงัมากแต่ก็ใหเ้ราได ้
สมัผสัผูค้นในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างใกลช้ดิ 
2. ถนนทสึโบยะ ยาจิมุน : สถานี Makishi 
 ถนนทสึโบยะ ยาจิมุน  (Tsuboya Yachimun Street)  ถนนสายสั้นๆ เพียง 330 เมตรที่เ ต็มไปดว้ยรา้น
เคร ือ่งป้ันดินเผาทสึโบยะตลอดสองขา้งทาง พายอ้นอดีตในบรรยากาศเก่าๆ เมื่อ 300 ปีก่อน ซึง่รฐับาลรวิกวิได ้



รวบรวมเตาเผาเคร ือ่งป้ันดนิเผา และชา่งฝีมอืทีก่ระจายอยู่ทัว่โอกนิาวะมารวมไวท้ีน่ี่ ปัจจบุนัมทีัง้เวริค์ชอ็ปศลิปะเซรา
มกิ รา้นคา้ แกลเลอร ีรวมถงึพพิธิภณัฑเ์คร ือ่งป้ันดนิเผาทสโึบยะใหไ้ดเ้ทีย่วชม 
3. DFS Galleria Okinawa : สถานี Omoromachi 
เป็นแหล่งรวมรา้นปลอดภาษีทีม่แีบรนดช์ ัน้น าของโลกมากกว่า 130 รา้นเลยทเีดยีว เป็นสถานทีย่อดนิยมส าหรบัทัง้
คนญีปุ่่นและชาวต่างชาต ิรวบรวมทัง้แบรนดเ์นมหรอืเคร ือ่งส าอางไวอ้ย่างมากมายสนิคา้บางอย่างท่านสามารถซือ้
ไดใ้นราคาทีถู่กกว่าขา้งนอกถงึ 40 % และยงัมีรา้นขายขนมขึน้ช ือ่ของญีปุ่่นอกีเป็นจ านวนมากใหท่้านไดล้องซือ้
และลองชมิกนัมากมาย 
4. หา้ง AEON และ JUSCO : สถานี Oroku 
ย่านสถานี Oroku นีเ้ป็นหน่ึงในสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของโอกนิาว่า และยงัเป็นย่านทีข่ึน้ช ือ่ว่าของถูกอกีดว้ย หา้ง 
AEON และ JUSCO เป็น 2 สถานทีห่า้มพลาด เพราะมทีัง้เคร ือ่งใชใ้นบา้น ของใชใ้นชวีติประจ าวนัต่าง ๆ ขนม และ
เสือ้ผา้แบรนดญ์ีปุ่่นมากมาย 
โปรแกรมแนะน าส าหรบัท่านทีช่ืน่ชอบแนวธรรมชาต ิ
1. ล่องเรอืชมวาฬหลงัคอ่ม + ชอ้ปป้ิง AEON MALL OKINAWA RYCOM  
(หากสนใจสามารถตดิตอ่ซือ้กบัทางทวัรไ์ด ้ราคาท่านละ 8,500 JPY เดก็ 5-11 ปี 9,000 JPY) 
(การนัตเีดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านขึน้ไป หากไม่ครบ 20 ท่าน ขอสงวนสทิธิใ์นการเดนิทาง) 

08.15 น. น าทุกท่านขึน้เรอืเฟอร ีท่ี่ CHATAN เพื่อออกไปดูวาฬหลงัค่อม (มีโอกาสเจอมากถึง 99.5 %) วาฬหลงัค่อม
เดนิทางมาจากทศิเหนือมาจนถงึเกาะเคะระมะ ลกัษณะของวาฬหลงัค่อมประกอบดว้ยขนาดตวัทีย่าวกว่า 15 เมตร
และหนักกว่า 30 ตนั พรอ้มทัง้มีครบีอกและหางขนาดใหญ่รูปรา่งคลา้ยพดั ครบีอกของวาฬมีขนาดกวา้งประมาณ
หน่ึงในสามของความยาวตวัและยาวไดถ้ึง 5 เมตร วาฬหลงัค่อมใชเ้วลาชว่งหนา้รอ้นในทะเลทางเหนือ และเร ิม่
เดนิทางมาทศิใตใ้นฤดูใบไมร้ว่งทีส่ามารถพบเห็นไดแ้ถวหมู่เกาะโอกะซะวะระ และโอกนิาว่า พวกมนัเดนิทางไกลได ้
อย่างน่าเหลอืเช ือ่กว่า 9,000 กโิลเมตร! หลงัจากบรรเทาความหวิโหยในทะเลใกลอ้ลาสกา้ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิและ
ฤดูรอ้น วาฬหลงัค่อมทีก่นิอิม่ไดม้าทีน่่านน ้าใกลโ้อกนิาว่าในชว่งฤดูใบไมร้ว่งและฤดูหนาว เพือ่คลอดลูกและเลีย้งดู
ลูกวาฬ คุณอาจจะไดเ้ห็นภาพน่ารกัๆ ของแม่วาฬว่ายกบัลูกในระหว่างทวัรด์ว้ย หลงัจากน้ันพาทุกท่านเดนิทางชอ้ป
ป้ิงที ่AEON MALL OKINAWA  

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง ที ่AEON MALL 
17.30 น. น าท่านเดนิทางกลบัโรงแรม 

2. เกาะอชิงิาก+ิป่ันจกัรยาน เกาะทาเคโตม ิ
เกาะอิชงิากติัง้อยู่ในหมู่เกาะยาเอะยามะ มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 บนเกาะมีหาดทรายขาวเนียนละเอยีดมากมาย
โดยเฉพาะที่หาดโยเนะฮาระ (Yonehara) เป็นจุดเล่นน ้าและด าน ้าตืน้ยอดนิยม มีแนวปะการงัที่อุดมสมบูรณ์
สวยงาม รวมถงึอ่าวคาบริะ (Kabira Bay) สามารถน่ังเรอืทอ้งกระจกเพือ่ชมโลกใตท้ะเล นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมเดนิ
ป่า พายเรอืคายคัไปตามแม่น ้าเกาะทาเคโตมิ ตัง้อยู่ในหมู่เกาะยาเอะยามะเชน่เดียวกบัเกาะอิชงิากิ เกาะแห่งนี้มี
จุดเด่นคือ หมู่บา้นรวิกวิที่ยงัคงรกัษาวีถีชวีิตดัง้เดิมและวฒันธรรมของโอกนิาว่าในอดีตไว ้บา้นเรอืนทีม่ีหลงัคา
กระเบือ้งสีแดง ลอ้มรอบดว้ยแนวก าแพงหิน สามารถน่ังรถลากดว้ยควายเทีย่วชมถนนสายวฒันธรรม หรอืจะเชา่
จกัรยานป่ันชมรอบๆ รวมทัง้ป่ันไปยงัชายหาดเพือ่เล่นน ้าไดอ้กีดว้ย นักท่องเทีย่วนิยมมาเทีย่วทีเ่กาะแห่งนีเ้ป็น One 
Day Trip เพราะใชเ้วลาเดนิทางจากเกาะอชิงิากเิพยีง 10 นาทเีท่าน้ัน 

 
 
 
 
 
 
ทีพ่กัโรงแรม SMILE NAHA CITY SUN COAST หรอื RED PLANET หรอื SUN QUEEN หรอืเทยีบเท่า 



วนัที ่3 ม.ค 63  เกาะโคร-ิรา้นโอกาช ิโกเตน็-พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าชรุาอูม-ิล่องเรอืทอ้งกระจก                        (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เกาะโคร ิ(Kouri Island) เกาะสวยที่ลอ้มรอบดว้ยทะเลสีเขียวมรกต มีชายหาดทะเลน ้าตืน้ที่

สามารถเดนิเล่นถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั จุดเด่นระหว่างการเดนิทางไปยงัเกาะโครคิอื สะพานโครเิป็นสะพานทีเ่ช ือ่ม
จากแผ่นดินหลกัของโอกนิาว่า มีความยาวเกอืบ 2 กโิลเมตร เป็นสะพานทีย่าวทีสุ่ดในโอกนิาว่า ระหว่างทีข่บัรถ
ขา้มสะพานก็สามารถชมววิทะเลรอบดา้นได ้ท าใหก้ลายเป็นอกีหน่ึงจดุชมววิทีไ่ดร้บัความนิยม 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นโอกาชโิกเต็น (Okashigoten) รา้นขายขนมที่มีช ือ่เสียงมากในโอกนิาว่า มี
ความเกา่แก ่เป็นเจา้แรกทีข่ายทารต์มนัม่วงทีเ่ป็นของฝากขึน้ช ือ่ ถา้หากไดม้าเยอืน สามารถชมโรงงานผลติทารต์
มนัม่วงไดด้ว้ย นอกจากนี ้ภายในรา้นขายขนมทีท่ าจากวตัถุดบิจากธรรมชาตทิีใ่ชภ้ายในทอ้งถิน่ ไม่ว่าจะเป็นมนั
ม่วง สบัปะรด 

 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร(อาหารทอ้งถิน่) 

หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าชุราอูมิ (Okinawa Churaumi Aquarium)
ตัง้อยู่ภายในOcean Expo Park เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่นจุดเด่นของทีน่ี่คอืแท็งกน์ ้าคุโรชโิอะ 
(Kuroshio Tank) เป็นหน่ึงในแท็งกน์ ้าทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกซึง่ในแท็งกนี์ม้ีดาวเด่นอย่างฉลามวาฬและปลา
กระเบนราหูอาศยัอยู่นอกจากนีย้งัสิง่มชีวีติใตน้ ้าอกีมากมายไม่ว่าจะเป็นทีอ่าศยัตัง้แต่บรเิวณน ้าตืน้ถงึนอกทะเลคุโระ
ชโิอะจนกระทั่งทอ้งทะเลลึกหลากหลายสิ่งมีชวีิตใตน้ ้าเหล่านี้ลว้นท าใหผู้เ้ขา้เยี่ยมชมตื่นตาตื่นใจใกล ้ๆ กบั
พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าชรุาอูมิมีทีจ่ดัการแสดงปลาโลมาแสนรู ้(Okichan Theater) เวลาแสดงรอบละประมาณ 20 
นาท ี**กรณุาตวจสอบรอบการแสดงกอ่นเขา้ชมไม่เสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ** 
หลงัจากน้ันน าทุกท่านล่องเรอืทอ้งกระจก ชมความงามของปลาเขตรอ้นตามปะการงัและโลกใตท้ะเลทีม่สีสีนัสวยงาม 
ใชเ้วลาในการลอ่งเรอืประมาณ 30 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (ยากนิิคุ)  
ทีพ่กัโรงแรม SUN COAST หรอืMIYUKI HAMABARU RESORT หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่4 ม.ค 63 ผามนัซะโมะ -หมู่บา้นอเมรกินั มฮิามะ- สนามบนินาฮะ(โอกนิาวา) 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ                                                                     (B/L/-) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูผ่ามนัซะโมะ (Cape Manzamo)สามารถรองรบัคนทีไ่ปเยอืนไดถ้งึ 10,000 คนจงึเป็นทีม่า
ของชือ่มนัซะโมะรปูรา่งของหนิลกัษณะคลา้ยงวงชา้งหนัหนา้ออกสู่ทะเลจนีตะวนัออกมคีวามสูงชนักว่า 20 เมตรเป็น
จดุเด่นทีผู่ม้าเยอืนตอ้งถ่ายรปูคู่เป็นทีร่ะลกึ 

 
 
 
 
 
 
 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร(อาหารทอ้งถิน่) 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นอเมรกินั มฮิามะ (Mihama American Village) ศูนยร์วมแหล่งความบนัเทงิขนาด
ใหญ่ สรา้งใหบ้รรยากาศคลา้ยแหล่งชอ็ปป้ิงในรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศอเมรกิา ตัง้อยู่ตอนกลางของเกาะโอกนิาว่า 
เป็นแหล่งชอ็ปป้ิงทีม่ีสิน้คา้หลากหลายสไตล ์เสือ้ผา้แฟช ัน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ หา้งสรรพสนิคา้ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 
รวมทัง้แหล่งใหค้วามบนัเทงิ เชน่ ชงิชา้สวรรคข์นาดใหญ่ ทีเ่ป็นจุดเด่นของทีน่ี่ โรงภาพยนตร ์บาร ์เกมสเ์ซน็เตอร ์
รา้นอาหาร คาราโอเกะ เป็นตน้ 
**สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนินาฮะ** 

18.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินาฮะโดยสายการบนิTHAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG XXXX 
20.30 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมูปิระเทศไทย... โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

*** โปรแกรมทวัรอ์าจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เพือ่ผลประโยชนสู์งสุดของลูกคา้*** 
 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัเพือ่เช็คว่ากรุป๊มกีารคอน

เฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 
การช าระคา่บรกิาร 
-   การจองคร ัง้แรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 20 วนั หากเป็น

ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาว ช าระทัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็
ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

-   ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรอืเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ 
บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 
-   ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 40 วนั คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
-   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-39 วนั หกัเงนิมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน 
-   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซน็ของค่าทวัร/์ท่าน 
-   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-07 วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซน็ของค่าทวัร/์ท่าน 
-   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั หรอื NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซน็ของค่าทวัร ์/ ท่าน 
     **ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญีปุ่่นโดยผิดกฎหมาย และใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่าน
การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้** 

-    เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิม่ของน ้ามนัเช ือ้เพลงิ  
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็น

เตยีงเสรมิแทน 
✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
✓ ค่าประกนัการเดนิทางอุบตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิ
กรณุาสอบถามทางบรษิทัทวัรอ์กีคร ัง้ 

✓ น ้าดืม่ท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 
✓ น ้าหนกักระเป๋า ส าหรบัโหลด 30 กโิลกรมั กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมัตอ่ท่าน 
✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัเดนิทางพรอ้มทุกทา่นจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 



 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าวซีา่ส าหรบัชาวตา่งชาต ิ 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกนิ 
 ค่ามนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพ์เิศษภายในหอ้งพกั 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และเคร ือ่งดืม่

ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษิทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหาร
ทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

 เป็นธรรมเนียมปฏบิตัิในการท่องเทีย่ว นักท่องเทีย่วควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่+คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัรท์ีค่อยบรกิารเรา
โดยประมาณ 5,000 เยน ต่อทรปิ 

 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกทวัรทุ์กท่าน 
หมายเหต ุ: 
- รายการและราคานีส้ าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 25 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบัสายการบนิ และโรงแรมทีพ่กั

ในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
- ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิตาม

สถานการณด์งักล่าว 
- บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรอืสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรอืของมีค่าส่วนตวัของท่าน 

ระหว่างการเดนิทาง 
- บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงินไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วน ในกรณีทีผู่เ้ดินทางมิไดร้บัอนุญาต ให ้

เดินทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรอื มีสิง่ผดิกฎหมาย หรอื 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

- บรษิัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ
เปลีย่นแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เหตุการณท์างการเมือง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิ
อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณีทีผู่เ้ดินทางไม่ใชบ้รกิารบางส่วนหรอืทัง้หมด โดยความ
สมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/หรอืไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเวลา การจราจร 
สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย หรอืจาก
อุบตัเิหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

- บรษิทัจดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน หากท่านไม่สามารถรว่มทวัรทุ์กวนั แค่
สมคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ั๋วเคร ือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั 
ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดั
จะไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม) 

- เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุนอ้ยกวา่ 11 ปี 
- หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 
  

*.*.* น ้าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 30 กโิลกรมั*.*.*. กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง 7 กโิลกรมั 
 
 
 


