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ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง กรุ งเทพฯ-โอกินาว่า โดยสายการบิน PEACH AIR สายการบินในเครื อ ALL NIPPON AIRWAYS
ฟรี น้ าํ หนักกระเป๋ าขาไป – กลับ จํานวน 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ถือขึ้นเครื่ องได้ จํานวน 2 ใบ ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักใจกลางเมืองโอกินาว่ า 2 คืน
 เที่ยวครบไฮไลท์ เมืองโอกินาว่า ผาหิ นมันซะโมะ พิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ หมู่บา้ นมิฮามะสไตล์อเมริ กนั ปราสาทชูริ
โอกินาว่าเวิลด์ โรงงานขนมเค้ก ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ASHIBANA OUTLET MALL และถนนโคคุไซโดริ ตลาดมะกิชิ


กําหนดการเดินทาง

กันยายน 2560

10-13 / 11-14 / 16-19 กันยายน 2560

17,999 บาท
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วันแรก

กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

22.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M
สายการบิน PEACH AIR (MM) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

วันทีส่ อง

สนามบินนาฮา (โอกินาว่ า) – พิพธิ ภัณฑ์ เหล้ าอะวาโมริ – ผาหินมันซะโมะ – โรงงานขนมเค้ ก –
หมู่บ้านมิฮามะสไตล์ อเมริกนั – เอออน พลาซ่ า – ถนนโคคุไซโดริ – ตลาดมะกิชิ

01.40 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองโอกินาว่ า ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินพีชแอร์ (PEACH AIR) เทีย่ วบินที่ MM 900
(บนเครื่ องมีบริการจําหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม) **ค่ าทัวร์ ไม่ รวมอาหารบนเครื่ อง**
เดินทางถึง สนามบินนาฮา เมืองโอกินาว่ า ประเทศญีป่ ุ่ น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอกินาว่ า ระหว่างทางผ่านชม
วิวทิวทัศน์อนั งดงามภายในเกาะและสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องชาวโอกินาว่า ในอดีตเป็ นศูนย์กลาง
ของอาณาจักรริ วกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้าด้วยกัน ปั จจุบนั เป็ นเมืองเอกและเป็ นเมืองพักตากอากาศ
และยังเป็ นต้นกําเนิดศิลปะการต่อสู ้อย่างคาราเต้อีกด้วย หาดทรายขาวสวย นํ้าทะเลสี ครามใสสะอาด ปะการัง
ที่ยงั คงสมบูรณ์ ทําให้จงั หวัดโอกินาว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกที่หนึ่งของญี่ปุ่น
จากนั้นนําท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ เหล้ าอะวาโมริ (AWAMORI MUSEUM) ตั้งอยูท่ ี่โรงกลัน่ เซอิฟุคุ อะวาโมริ โดย
นําเสนอประวัติความเป็ นมา และขั้นตอนการผลิตเหล้าของชาวโอกินาว่า ซึ่ งจะเห็นอุปกรณ์ เครื่ องใช้ และ
ขวดที่เคยใช้ต้ งั แต่อดีต และเชื่อมสัมพันธ์กบั การเป็ นเครื่ องดื่มของท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ ยงั มีนิทรรศการ
แสดงประวัติ และฉลากที่ดีที่สุดของยาเอะยามะ พร้อมกับคําอธิ บายกระบวนการผลิตและเข้าชมโรงกลัน่ ซึ่ ง
จะมีมุมให้ทดลองชิ มรสชาติของเหล้าที่เป็ นที่ชื่นชอบของคนโอกินาว่า จากนั้นนําท่านสู่ ผาหินมันซะโมะ
(MANZAMO) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงอันโด่งดังของโอกินาว่า จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นคลื่นใหญ่โต
ที่ถาโถมเข้ามาที่ชายฝั่งและวิวทิวทัศน์ทะเลที่งดงามสุ ดไกลลับตา และยังเป็ นแหล่งปะการังทะเลที่สวยงาม ผา
หิ นริ มทะเลนี้ ต้ งั อยูใ่ กล้ๆกับที่ว่าการอําเภอเมืองหมู่บา้ นอนนะโซง ชื่อของผาหิ นมีความหมายว่า “ทุ่งหญ้าที่
รองรับคนได้นบั หมื่นคน” ซึ่งหมายถึงบริ เวณทุ่งหญ้าสี เขียวขจีบนหน้าผา จุดเด่นความงามของผาหิ นนี้คือ จุด
ชมวิวที่สามารถเดินจากลานจอดรถได้เพียงแค่ 1 นาที โดยเฉพาะหากท่านไปผาหิ นในตอนเช้าท่านจะได้สูด
อากาศบริ สุทธิ์ พร้อมกับชมความงามของผืนนํ้าทะเลสี ฟ้าใสที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆสุ ดลูกหู ลูกตา ในตอนเย็น
ท่านสัมผัสกับอีกบรรยากาศของความงามในยามพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน พืชพันธุ์ที่อยู่ในบริ เวณผาหิ นหรื อ
“หมู่พนั ธุ์ไม้ตามหิ นเก่าแก่ของผาหิ นมันซะ” นั้นได้ถูกกําหนดให้เป็ นอนุสรณ์ทางธรรมชาติของจังหวัด ท่าน
สามารถเดิ นเล่นและยังสามารถจัดปิ กนิ กชมวิวความงดงามทางธรรมชาติน้ ี ได ใกล้ๆกับผาหิ นมันซะยังมี
โรงแรมและเรี ยวกังมากมายหลายระดับให้ท่านเลือกพัก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนําท่านแวะเที่ยวชม โรงงานขนมเค้ กมันเทศ OKASHI GOTEN ขนมเค้กมันเทศชื่อดังแห่ งโอกินาว่า
เลือกซื้อขนมเค้กที่ทาํ จากมันเทศในหลากหลายรสชาติมากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมิฮามะสไตล์
อเมริกนั (MIHAMA AMERICAN VILLAGE) เป็ นแหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูภ่ าคกลางของเกาะ
โอกิ นาว่า ภายในหมู่บา้ นมีลกั ษณะคล้ายห้างสรรพสิ นค้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย ร้านค้า ร้าน

08.10 น.

เทีย่ ง
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เย็น

วันทีส่ าม
เช้ า

เสื้ อผ้า ร้านอาหารจําหน่ ายฮอตด็อกและแฮมเบอร์ เกอร์ ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ MIHAMA 7 และชิงช้า
สวรรค์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ห่างออกไปไม่ไกลนักเป็ นชายหาดทิศตะวันตกที่ เหมาะสําหรั บนั่งชมพระ
อาทิตย์ตกพร้อมปิ้ งบาร์บีคิวสังสรรค์กนั ได้อีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสิ นค้า
ชั้นนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้า
คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตาม
อัธยาศัยอย่างจุใจ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนโคคุไซโดริ (KOKUSAIDORI STREET) เป็ นถนนสายหลัก
ที่ทอดยาว 2 กิโลเมตรผ่านใจกลางเมืองนาฮะ โดยเริ่ มจากสถานีขนส่ งนาฮะ(NAHA BUS TERMINAL) และ
หอประจําจังหวัด (PREFECTURAL HALL) สองข้างทางเรี ยงรายไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้าน
จํา หน่ า ยของที่ ร ะลึ ก ร้ า นเสื้ อ ผ้า และห้ า งสรรพสิ น ค้า นอกจากนี้ ยัง สามารถเดิ น ไปยัง ถนนเฮวาโดริ
(HEIWADORI) มุตสึ มิโดริ (MUTSUMIDORI) และอิจิบะโดริ (ICHIBADORI) ซึ่งเป็ นถนนที่แยกออกมาจาก
ถนนโคคุ ไ ซโดริ ตัด กับ ถนนโอคิ เ อโดริ (OKIEIDORI)
ท่ า นสามารถเดิ น ไปยัง ตลาดมะกิ ชิ
(MAKISHI FOOD MARKET) สร้างขึ้นกว่า 60 ปี ที่แล้ว เป็ นตลาดขนาดใหญ่ที่คลาคลํ่าไปด้วยผูค้ นจํานวน
มากที่มาจับจ่ายซื้ อของ และยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมมากอีกด้วย ตลาดแห่ งนี้ พรั่งพร้อมไป
ด้วยวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารหลากหลายชนิดของจังหวัดโอกินาวะ (OKINAWA) ไม่ว่าจะเป็ นอาหาร
ทะเลสดๆ ที่จบั ได้ในทะเลแถบโอกินาวะ ผักและผลไม้ที่เป็ นผลิตผลของจังหวัด เนื้อหมูและเนื้อวัว เต้าหู ้ หรื อ
จะเป็ นเครื่ องปรุ งรสประเภทต่างๆ บนชั้นสองของตลาดมีร้านอาหารมากมาย ซึ่งเราสามารถซื้อวัตถุดิบที่ชอบ
จากชั้นหนึ่งขึ้นมาให้ร้านบนชั้นสองประกอบอาหารให้ได้ และในครั้งนี้ เราจะขอแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับตลาด
แห่งนี้ รวมถึงบริ เวณโดยรอบไปพร้อมๆ กัน
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั  ROUTE INN NAHA หรื อระดับเทียบเท่ า

อิสระท่ องเที่ยวและช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย หรื อเลือกซื้อทัวร์ เสริม
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม(2)
(อาหารเช้ า/ – / –)
ท่ านสามารถเดินทางเพื่อไปยังสถานทีต่ ่ างๆ ได้ อย่ างสะดวก อาทิเช่ น (ไม่ รวมค่ ารถไฟและรถบัสบริการ)
ย่ านถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโอกินาว่า ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่
มีท้ งั ของที่ระลึกและสิ นค้าพื้นเมืองสไตล์ของโอกินาว่าและสิ นค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย และบนถนนสายนี้ยงั
มีหา้ ง DONQUIJOTE ห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังจากย่านชินจูกุมาเปิ ดให้บริ การ 24 ช.ม.อีกด้วย หรื อสนุกสนาน
กับการทดลองนัง่ YUI MONORAIL รถไฟรางเดี่ยวหนึ่งเดียวของโอกินาว่า เพื่อเดินทางไปยังย่านชินโตชินที่
เป็ นที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํามากมาย เช่น DFS DUTY FREE หนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น และห้างอื่นๆ
เช่น SPORT DEPOT, NAHA PLACE หรื อหากท่านที่ยงั ไม่หนําใจกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าญี่ปุ่นที่หา้ ง AEON
เลือกไปช้อปปิ้ งต่อที่ AEON NAHA ที่สถานี OROKU ได้อีกด้วย
พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นํ้าชู ราอุมิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ ที่ทนั สมัยและใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่น และยังมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลโมโตบุ เป็ นที่แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ TOUCH POOL ซึ่งเป็ น LAGOON ขนาดเล็ก จําลอง
สภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณแนวปะการัง ซึ่งประกอบไปด้วย ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และ
อื่นๆ ซึ่งสามารถใช้มือเปล่าสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ถัดจากนั้นจะเป็ น JOURNEY TO THE CORAL REEF,
THE SEA OF TROPICAL FISH และไฮไลท์ที่สาํ คัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ THE KUROSHIO SEA ซึ่งเป็ น
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ห้องที่ได้ชื่อมาจากกระแสนํ้าอุ่นกุโรชิโวของญี่ปุ่น ภายในห้องนี้ แสดงพันธุ์ปลาในแท้งค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8
เมตร กว้างกว่า 22 เมตร ทําจากอะคริ ลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร นํ้าทะเลไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ภายใน
แท้งค์น้ ีมีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยูถ่ ึง 3 ตัว ว่ายเวียนไปมาอย่างสง่างาม พร้อมพันธุ์ปลาอื่นๆ ทั้ง
กระเบนราหู ฉลามสี ฟ้า และปลาพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี้ ให้ท่านสามารถถ่ายรู ปได้อย่างใกล้ชิดทั้งแบบพา
นอราม่ าและแบบอัน เดอร์ ว อเตอร์ ท่ านจะยังสามารถพบกับปลาฉลามพัน ธุ์ต่างๆ อยู่อีก มากมายในห้อง
SHARK RESEARCH LAB และบริ เวณภายนอกอาคาร ยังมี SEA TURTLE HOUSE บ่อเลี้ยงเต่าทะเลขนาด
ใหญ่ และ DOLPHIN LAGOON พร้อมทั้งชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู ้
SHIKINAEN GARDEN อีกหนึ่งที่เที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวโอกินาว่า SHIKINAEN ถูกสร้างขึ้น
ในปลายศตวรรษที่ 18 เป็ นที่อยูอ่ าศัยของกษัตริ ยร์ ิ วกิว พระราชวังได้ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามเรี ยบง่าย
อาคารทํา จากไม้ หลัง คามุ ง กระเบื้ อ งสี แ ดง บ่ อ เลี้ ย งปลาขนาดใหญ่ และสวนสไตล์ญี่ ปุ่ นที่ มี ภู มิ ท ัศ น์ ที่
กว้างขวาง มาสัมผัสแหล่งเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมชองโอกินาว่า ติดอยู่ในรายชื่ อมรดกโลก
ขององค์ก ารยูเ นสโก คุ ณจะได้สัมผัสความงดงามของสวนธรรมชาติ พ้ืนที่ สีเขี ยวที่ ไ ม่เ หมื อนที่ ไ หน คุ ณ
สามารถใช้เวลาเดินสํารวจโดยรอบ SHIKINAEN GARDEN และหามุมถ่ายภาพสวยๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน
TSUBOYA POTTERY DISTRICT อยูใ่ นอําเภอ TSUBOYA NAHA เป็ นศูนย์เครื่ องปั้ นดินเผาของชาวโอกิ
นาว่า เริ่ มต้นมาตั้งแต่ยคุ อาณาจักรริ วกิว มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์งานศิลปะเครื่ องปั้ นดินเผา TSUBOYA ให้
ได้เรี ยนรู ้ประวัติความเป็ นมาของการทําเครื่ องปั้นดินเผาที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ของที่นี่
หรื อท่ านสามารถเลือกซื้อทัวร์ เสริมได้ ดังนี้ (ท่ านสามารถสอบถามกับฝ่ ายขายหรื อหัวหน้ าทัวร์ ได้ )
1. เลือกซื้อตั๋ว YUI MONORAIL เพื่อนัง่ ชมเมืองโอกินาว่ายามเช้า จังหวัดโอกินาว่าเป็ นจังหวัดที่มี
ความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่ นเนื่องจาก ตําแหน่งที่ตงั่ ซึ่งอยูห่ ่ างจากเกาะใหญ่ท้ งั 4 ซึ่ งเป็ น
เกาะหลักของประเทศ สัมผัสกับ วัฒนธรรมประเพณี ที่น่าค้นหา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื้ อสิ นค้าตาม
สถานที่ชอ้ ปปิ้ ง ต่างๆ อาทิ DUTY FREE, TOY R US, NAHA MAIN PLACE, AEON MALL, ร้าน 100 เยน,
หรื อห้างสรรพสิ นค้าอื่นๆ อีกมากมายตามเส้นทางของ MONORAI (ราคาท่ านละ 700 เยน)
2. เลื อกซื้ อทัวร์ เสริ ม 1 DAY TOUR (พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นํ้าชู ราอุมิ, โรงงานขนมมันเทศ,
สวนสั บปะรดนาโกะ) ออกเดินทางจากโรงแรม เวลาในการทัวร์ 9-10 ชัว่ โมง มีไกด์ภาษาอังกฤษ เดินทางโดย
รถบัส พาชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ ชูราอุมิ, โรงงานขนมเค้กมันเทศ, สวนสับปะรดนาโกะ และเดิ นทางกลับสู่
โรงแรมที่พกั พร้อมมีอาหารกลางวันบริ การ (ราคาผู้ใหญ่ 4,800 เยน ราคาเด็กตํ่ากว่ า 12 ปี 3,600 เยน)
****ทัวร์ เสริมทั้งหมด จะต้ องไปจอยทัวร์ ร่วมกับกรุ๊ปอื่นๆ ไม่ ใช่ เป็ นกลุ่มส่ วนตัว*****
(จะต้ องแจ้ งล่วงหน้ า 2 วันก่อนกรุ๊ปจะออกเดินทาง!!!)
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั  ROUTE INN NAHA หรื อระดับเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่
เช้ า

ปราสาทชูริ – โอกินาว่ าเวิลด์ – ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ – ดิวตีฟ้ รี – ASHIBANA OUTLET MALL
สนามบินนาฮา (โอกินาว่ า) – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนําท่านชม ปราสาทชู ริ (SHURI CASTLE) เป็ นปราสาทเก่าแก่ของเมืองนาฮา ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของ
จังหวัดโอกินาว่า ในอดีตคือหัวใจของราชวงศ์ริวกิว ที่ได้แยกตัวออกมาจากเกาะหลักประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เคย
เป็ นประเทศอิสระที่มีวฒั นธรรมเป็ นของตัวเอง ซึ่งปราสาทแห่ งนี้ทาํ หน้าที่เป็ นศูนย์กลางของการบริ หาร และ
เป็ นที่อยูอ่ าศัยของกษัตริ ยม์ านานหลายร้อยปี จนกระทัง่ กลายเป็ นจังหวัดโอกินาว่าในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่ ง
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นี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็ น UNESCO World Heritage และเนื่ องจากตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นเนินเขา จึงทําให้สามารถ
มองเห็ นวิวเหนื อเมืองนาฮาที่งดงามอีกด้วย (ราคาไม่ รวมค่ าเข้ าชมในปราสาทประมาณ 800 เยน/คน)
จากนั้นนําท่านชม โอกินาว่ าเวิลด์ (OKINAWA WORLD) ตั้งอยูใ่ นเมืองนันโจะ จังหวัดโอกินาว่า สถานที่
ท่องเที่ยวที่รวบรวมเรื่ องราวแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากมาย
ของโอกิ นาว่า ในตัวโอกินาว่าเวิลด์มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ งด้วยกัน แต่สถานที่แนะนําให้ไปเยือนมาก
ที่สุด คือ “ถํ้าเกียวคุเซ็น” สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ว่ากันว่าถํ้าแห่ งนี้ เกิดขึ้นจากปะการังธรรมชาติเมื่อ
300,000 ปี มาแล้ว และยังมี “หมู่บา้ นอาณาจักรริ วกิว” หมู่บา้ นโบราณสวยงามที่ถูกจดให้เป็ นทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ ยงั มีสถานที่มากมายที่คุม้ ค่าต่อการไปเยือนเช่น “พิพิธภัณฑ์สวนงูฮาบุ” ที่เปิ ด
โอกาศให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับสัตว์นานาชนิ ด “สวนผลไม้ทรอปิ คอล”ที่มีตน้ ไม้ถึง 450 ต้นจากพืชพันธุ์ผลไม้
มากมายถึง 100 ชนิด และท้ายสุ ดนี้ยงั มี งานแสดง “การแสดงพื้นเมือง SUPER AISA” ที่ให้ท่านได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์วฒั นธรรมริ วกิวที่มีสเน่ห์ ทั้งนี้อย่าลืมเช็ครอบแสดงก่อนที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงลํ้า
ค่านี้
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
จากนั้นนําท่านชม ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ (NAMINOUE SHRINE) ศาลเจ้าประจําศาสนาชิ นโต สร้างขึ้น
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง เพื่อเป็ นการเตือนให้ระลึกถึงผลเสี ยแห่ งสงคราม ที่นี่ มีพิธีการในการ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพร เช่น การล้างมือ บ้วนปาก ให้สะอาดก่อนเคารพขอพรเทพเจ้า เป็ นต้น ในช่วงงาน
เทศกาลต่างๆ ชาวโอกินาว่ามักจะมาเริ่ มขบวนแห่ จากศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล และให้มีโชคลาภ
ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่สาํ หรับจัดพิธีแต่งงานของชาวโอกินาว่า ตั้งอยูใ่ น NAHA เมืองโอกินาว่า เป็ นวัดที่อยูใ่ นเขต
ธรรมชาติที่สวยงาม เชิญนมัสการขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของโอกินาว่า จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าเครื่ องสําอางค์
อาหารเสริ ม เครื่ องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE SHOP) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ อาชิบิน่า เอ้ าท์ เลตมอลล์ ASHIBANA OUTLET MALL เอ้าท์เลตมอลล์ที่
ใหญ่ที่สุดของเมืองโอกินาว่า ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 100 แบรนด์ดงั รวมทั้งที่จาํ หน่ายครั้งแรก
ในประเทศญี่ปุ่น อาทิเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ นํ้าหอม นาฬิกา ฯลฯ
ได้ เวลาอันสมควรนําท่ านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา
21.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินพีชแอร์ (PEACH AIR) เทีย่ วบินที่ MM 989
(บนเครื่ องมีบริการจําหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม) **ค่ าทัวร์ ไม่ รวมอาหารบนเครื่ อง**
00.20 น.
ถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรื อ
การจราจรเป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริการของรถบัสนําเทีย่ วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีป่ ุ่ น
สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง****
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โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับ
เดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายการเดินทาง
2) สํ าหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสํ าหรับ 3 ท่ าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซึ่งท่ าน
อาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน 2 ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่
เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สํ าหรับนอน 2 ท่ านเท่ านั้น และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาต
จัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่ านเดียว/ห้ อง

เงื่อนไขสายการบินพีช แอร์ ไลน์ ทีน่ ั่งบนเครื่ องเป็ นระบบ Random
หากประสงค์ จะอัพที่นั่ง
**ต้ องแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนออกเดินทาง**
รายละเอียด ดังนี้
1. Pleasure Seatราคา 700 บาท/ท่ าน/เที่ยว **โซนด้ านหน้ าก่ อน Exit Row
2. Smart Seatราคา 1,000 บาท/ท่ าน/เที่ยว **แถวที่ 12 ไม่ สามารถเอนได้
3. Fast Seatราคา 1,500 บาท/ท่ าน/เที่ยว

* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง*

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทีย่ วบิน

10 – 13 ก.ย. 60

ขาไป MM900 BKK-OKA (01.40-08.10)
ขากลับ MM989 OKA-BKK (21.50-00.20)

11 – 14 ก.ย. 60

ขาไป MM990 BKK-OKA (01.25-07.55)
ขากลับ MM989 OKA-BKK (21.50-00.20+1)

16 - 19 ก.ย. 60

ขาไป MM990 BKK-OKA (01.25-07.55)
ขากลับ MM989 OKA-BKK (21.55-00.25+1)
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ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ าน
(ราคานีไ้ ม่ มีราคาเด็ก)

17,999
17,999
17,999

พักเดีย่ ว
เพิม่

6,900.6,900.6,900.-

**กรณีไม่ เอาตั๋ว ราคา 12,000 บาท
ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ ง และนําเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน
ขาไปและกลับท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่ อง 10 กก.
8. ค่ า ไกด์ ท ้อ งถิ่ น นํา ท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชี วิตสู ญเสี ย
อวัยวะ สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง1,000,000
บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาํ ไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่ มที่ สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 3,000 เยน หรื อ 1,000 บาท ตลอดทริป
ต่ อ 1 ท่ าน (**ขออนุญาตเก็บทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ณ วันเดินทาง**)
3. ค่ าภาษี มูล ค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหั ก ณ ที่จ่ าย 3% (กรณี ออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกํากับภาษี)
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่ หนักเกิ นสายการบิ นกําหนด (ปกติ 20
กก.)
5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย กรุ ณา
เตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญ
ถิ่นที่อยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการยื่นวีซ่าให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สําหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดินทางต้องทําเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผูช้ าํ ระด้วย
ตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชําระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชําระก่ อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาํ ระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาํ หนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง

รหัสทัวร์ : THW5-MM-JP-10-16SEP17
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสํ าเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่ อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัท
จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้า
ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัด
จาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จาํ นวนผูเ้ ดิ นทางตํ่ากว่า 32 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น
ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะ
พํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
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เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

