
 

 

 

 

 

 

 
เยอืนเกาะใตสุ้ดของญี�ปุ่นสมัผสัความงามของทะเลญี�ปุ่น ณ เกาะโอกินาว่า  

ชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ(าชูราอูมิ พิพิธภณัฑที์�ทนัสมยั และใหญที่�สุดของญี�ปุ่น 
ชอ้ปปิ( งถนนโคคไุซโดริ ถนนชอ้ปปิ( งชื�อดงัที�สุดแสนจะคึกคกัตั(งแตเ่ชา้ถึงคํ �า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเพียง 23,999 บาท 
พิเศษ!! บุฟเฟ่ตช์าบู ตน้ตาํรบัญี�ปุ่นแบบไม่อั(น 

เดินทางเดือน มีนาคม ;<=> 

 



 

 

 

 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
;;.>> น. พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั(น B ประตูหมายเลข <  สายการบิน PEACH AIRLINES 

เพื�อเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั(นตอนการเช็คอิน 
วนัที�สอง กรุงเทพฯ-เมืองนาฮ่า-ผามันโซะ– ร้านโอกาชิ โกเตน - สวนสับปะรดนาโกะ - 

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ(าชูราอุมิ  
01.15 น. เดินทางบินลดัฟ้าสู่โอกินาวา่ โดยเที�ยวบิน MM990 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่า เกาะโอกินาว่า ประเทศญี�ปุ่น หลังจากผ่าน

ขั$นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญี�ปุ่นแลว้ นําท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ ผาหินที�
สงูชนักวา่ 30 เมตรมีลกัษณะคลา้ยงวงชา้งหนัหน้าสู่ทะเลจีน พื$ นที�สีเขียวของตน้หญา้ที�ขึ$ นปก 
คลุมจนถึงยอดหน้าผาตดักบัผืนนํ$าทะเลสีฟ้าใส 
เป็นทิวทัศน์ที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งในโอกินาว่า 
ในวนัที�ทอ้งฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความ
สวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที�อยู่
นอกชายฝั�งไดอ้ย่างชัดเจน ชาวญี�ปุ่นส่วนใหญ่
นิยมที�จะมาตั$งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของ
ตน ความกวา้งใหญ่ของผาหินแห่งนี$ ว่ากนัว่าสามารถรองรบันัก  ท่องเที�ยวถึง 10,000 คนใน
เวลาเดียวกนัไดอ้ยา่งสบายๆ จากนั$นแวะชม รา้นโอกาชิ โกเตน เป็นรา้นขายขนมที�มีความ
เก่าแก่และมีชื�อเสียงมาก เนื�องจากใชว้ตัถุดิบทางธรรมชาติทอ้งถิ�นลว้นๆ ไม่ว่าจะเป็นมนัม่วง
ที�มีรสหวาน เป็นขนมที�มีชื�อเสียงมาก เนื$ อจะหวานมนันุ่ม ละลายในปาก อีกทั$งยงัมีนํ$าตาล
ทรายแดง และสับปะรด เป็นตน้ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที� ขึ$ นชื�ออีกด้วยเช่นกัน ใหท่้านได้ชม
โรงงานผลิตและเลือกซื$ อเป็นของฝากกลบับา้นไดต้ามอธัยาศยั 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั$นนําท่านชม สวนสบัปะรดนาโกะ แหล่งท่องเที�ยวเชิงเกษตรที�น่าสนใจ นําท่านชมสวน
โดยรถพลงังานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดปราศจากมลพิษ พรอ้มเสียงบรรยายผ่านลาํโพง โดยสามารถ
เลือกไดห้ลายภาษา อาทิ องักฤษ, เกาหลี, จีน และญี�ปุ่น ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่
สปัปะรดตวัอยา่งที�จดัไวใ้หช้ม จากนั$นเยี�ยมชมพิพิธภณัฑเ์ปลือกหอย ภายในสวนสปัปะรด ซึ�ง



 

 

 

 

 

 

รวบรวมเปลือกหอยที�มีอายุมาก และหายากมาจากทุกมุมโลกมารวมกนัไวที้�นี�  จากนั$นแวะชม
พรอ้มชิมผลิตภณัฑซึ์�งสกดัมาจากสบัปะรดทั$งสิ$ น เช่นนํ$า, ไวน์, เคก้ และผลไมส้ดเป็นตน้ และ
พิเศษ!! ท่านสามารถซื$ อหาขนมกลิูโกะโคล่อน ไสส้บัปะรดไดจ้ากที�นี�เพียงที�เดียวเท่านั$น 
 
 
 
 

 
 
 

จากนั$นนําท่านสู่ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ(าชูราอุมิ พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์$าที�ทนัสมยัและใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่น 
และยงัมีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั �วโลก ตั$งอยูที่�ตาํบลโมโตบุ เป็นที�แสดงพนัธุป์ลาทะเลต่างๆ ซึ�งแบ่ง
ออกเป็น 4 ชั$น และแต่ละชั$นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ Touch Pool ซึ�งเป็น Lagoon ขนาด
เล็ก จําลองสภาพธรรมชาติของปลาที�อาศัยอยู่บริเวณแนวปะการัง ซึ�งประกอบไปดว้ย 
ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และอื�นๆ ซึ�งสามารถใชมื้อเปล่าสมัผัสไดอ้ย่างใกลชิ้ด ถัด
จากนั$นจะเป็น Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish  
 
 
 
 
 
 
 
และไฮไลทที์�สาํคญัของพิพิธภณัฑแ์ห่งนี$ คือ The Kuroshio Sea ซึ�งเป็นหอ้งที�ไดชื้�อมาจาก
กระแสนํ$าอุ่นกุโรชิโวของญี�ปุ่น ภายในหอ้งนี$ แสดงพันธุ์ปลาในแทง้ค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 
เมตร กวา้งกวา่ 22 เมตร ทาํจากอะคริลิคใสหนากวา่ 60 เซนติเมตร นํ$าทะเลไม่สามารถผ่าน
เขา้มาได ้ภายในแทง้คนี์$ มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยูถึ่ง 3 ตวั ว่ายเวียนไปมา
อย่างสง่างาม พรอ้มพันธุ์ปลาอื�นๆ ทั$งกระเบนราหู ฉลามสีฟ้า และปลาพันธุ์อื�นๆ ในแถบ



 

 

 

 

 

 

ทะเลนี$  ใหท่้านสามารถถ่ายรูปไดอ้ย่างใกลชิ้ดทั$งแบบพานอรา- ม่าและแบบอนัเดอรว์อเตอร ์
ท่านจะยงัสามารถพบกบัปลาฉลามพนัธุต่์างๆ อยูอี่กมากมายในหอ้ง Shark Research Lab 
และบริเวณภายนอกอาคาร ยงัมี Sea Turtle House บ่อเลี$ ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ Dolphin 
Lagoon พรอ้มทั$งชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู ้ 
 
 
 
 
 
 

 
คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร   
ที�พกั  SUN PLAZA HOTEL/SUN QUEEN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัที�สาม  ปราสาทซูรโิจ-ดิวตี( ฟร–ีโอกินาว่าเวิลด ์– โรงงานแกว้- ถนนโคคุไซโดร ิ
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําท่านเดินทางชม ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ ถูกสรา้งขึ$ นใหม่ ในปี 1992 แทนที�
ของเก่าที�ถูกทําลายลงในสมัยสงครามโลกครั$งที�สอง ปัจจุบันนี$ พื$ นที�ทั$งหมดถูกจัดใหเ้ป็น
สวนสาธารณะ จากนั$นชม ปราสาทชูรโิจ (บริเวณชริูโจ พารค์ ไม่รวมค่าเขา้ชมในปราสาทอีก
ท่านละ 800 เยน) เป็นปราสาทตามแบบ
สถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซึ� งเป็นที�
ประทับของกษัตริยโ์ชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์
โช สรา้งขึ$ นในปี ค.ศ. 1237 ซึ�งอาณาจกัร
ริวกิวเป็นอาณาจักรหนึ� งทางตอนใตข้อง
ญี�ปุ่น ใกลก้ับเกาะไตห้วนั มีความใกลชิ้ด
กับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปัตยกรรม
ของปราสาทแห่ง นี$ ส่ วนมากจึ ง ได้รับ
อิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมยัราชวงศห์มิง และเมื�อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั$งที�



 

 

 

 

 

 

สอง ตอนที�กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ$ นบกที�โอกินาว่าได ้พิษแห่งสงครามทําให้
ปราสาทถูกทําลายลงเกือบทั$งหมด เหลือเพียงกําแพงปราสาทเพียงไม่กี�ส่วนโผล่พน้เหนือ
พื$ นดินขึ$ นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทั �งปี 1992 ไดมี้การก่อสรา้งปราสาทชูริโจขึ$ น
ใหม่หมด ให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทาง
ประวติัศาสตร ์และความทรงจาํของผูอ้ยูอ่าศยัอยูแ่ถบนั$น และในปี ค.ศ. 2000 ปราสาทแห่ง
นี$ ไดขึ้$ นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกบัโบราณสถานอื�นๆ ในเกาะ โอกินาวา่  
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั$นนําท่านชอ้ปปิ$ งสินคา้เครื�องสําอางค์ อาหารเสริม เครื�องประดับคุณภาพดีที�รา้นคา้
ปลอดภาษี ดิวตี( ฟร ีอิสระใหท่้านชอ้ปปิ$ งตามอธัยาศยั 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั$นนําท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด ์เป็นอีกหนึ�งสถานที�ที�น่าสนใจของโอกินาว่าอีกแห่ง 

ซึ�งเป็นที�รวบรวมเรื�องราวและแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และธรรมชาติของ
โอกินาวา่เขา้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็น ถํ$าเกียวคุเซ็น ถือเป็นถํ$าที�ใหญ่ที�สุดในเอเชียภาย ในถํ$า จะมี
อากาศเยน็ตลอดทั$งปี เพราะเป็นที�ที�ธารนํ$าไหลผ่านซอกหินอยูต่ลอดเวลา มีหินงอกหินยอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 ขนาดใหญ่และกินพื$ นที�เป็นบริเวณกวา้งรูปร่างแตกต่างกนั และมีบ่อนํ$าสีเขียวมรกตอยุภ่ายใน 
ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สาํคญัแห่งหนึ�งของโอกินาว่าถํ$าแห่งนี$ เกิดขึ$ � นตามธรรมชาติ เมื�อ
kll,lllปีมาแลว้ และยงัมีหมู่บา้นอาณาจกัรริวกิว ซึ�งจาํลองหมู่บา้นสมยัก่อนของโอกินาว่า
ใหช้ม ในนั$นยงัมีสตดิูโอเปิดใหท้ดลองทาํหตัถกรรมพื$ นเมืองของโอกินาว่าอยา่งเช่น แกว้ริวกิว 
ยอ้มผา้ ผา้พิมพล์ายบิงกาตะ และเครื�องปั$ นดินเผา และยงัมีใหเ้ช่าชุดพื$ นเมืองไดใ้ส่และถ่ายรูป
เป็นที�ระลึกอีกดว้ย(ไม่รวมคาใชจ้า่ย)และยงัมีพิพิธภณัฑง์ู สายพนัธุ ์ฮะบุ ซึ�งพบมากในแถบโอ
กินาว่าในช่วงหน้ารอ้น มีการใหค้วามรูเ้กี�ยวกบังูชนิดนี$  และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นโดยการนํางูมา
ดองเหลา้จนกลายเป็นสินคา้ขึ$ นชื�อเลยทีเดียว  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั$นนําท่านชม โรงงานแกว้ Glass Factory ซึ�งตั$งอยูบ่ริเวณแหลมทางตอนใตข้องเกาะโอกิ
นาวาโรงงานแห่งนี$ เป็นโรงงานผลิตเครื�องแกว้ที�ใหญ่ที�สุดในจังหวัดโอกินาว่า เครื�องแกว้
ทั$งหมดทําดว้ยเทคนิคการขึ$ นแกว้ดั$งเดิม โดยไม่ไดใ้ชแ้บบขึ$ นรูป มีสีสนัสดใส ดว้ยฝีมือช่างผู ้
ชาํนาญ ชมชา่งทาํแกว้ ในขณะทาํงานสรา้ง เครื�องแกว้ ที�เป็นการสรา้งสรรคด์ว้ยฝีมือของช่าง
แต่ละคน ชมหอ้งจดัแสดงผลงานเครื�อง แกว้ และใหท่้านสามารถเลือกซื$ อเครื�องแกว้ที�ท่าน
ถูกใจได ้
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
จากนั$นใหท่้านเดินชอ้ปปิ$ ง ถนนโคคุไซโดริ ตั$งอยู ่ใจกลางเมืองนาฮา เมืองหลวงของโอกินา
วา่ ถือเป็นสุดยอดถนนชอ้ปปิ$ งจนไดร้บัฉายาวา่“The Miracle Mile”ถึงแมจ้ะเป็นถนนสายสั$นๆ 
เพียง 1.6 กม. แต่กลบั คึกคกัไปดว้ยผูค้น เพราะสองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นรวงนับพนัรา้น 
ทั$งรา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม รา้นขายของที�ระลึก และรา้นงานฝีมือละลานตา คุณ
จะสนุกกับการ ช ้อปปิ$ งจนกระเป๋าตังค์เบาหวิว เป็นถนนสายที� ได้รับการบูรณะหลัง
สงครามโลกครั$งที� 2 ปัจจุบนักลายเป็นสวรรคข์องนักชอ้ป เริ�มชอ้ปกนัไดเ้ชา้ แต่ช่วงเย็นถึงดึก 
จะคึกคกัสุด 
 
 
 

 
 
 
 
คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร อาหารแบบบุฟเฟ่ต ์SHABU SHABU 
ที�พกั  SUN PLAZA HOTEL/SUN QUEEN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัที�สี� อิสระเตม็วนัตามอธัยาศยั  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวนั ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ$ ง หรือเดินทางสู่สถานที�ท่องเที�ยวอื�น ๆ โดยมีไกด์คอยให้
คาํแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
- ท่านสามารถเลือกซื$ อตั nว Monorail ที� สถานี Monorail เพื�อนั�งชมเมืองโอกินาว่ายามเชา้ 

จงัหวดัโอกินาว่าเป็นจงัหวดัที�มีความแตกต่างจากจงัหวดัอื�นๆ ในประเทศญี�ปุ่นเนื�องจาก
ตําแหน่งที�ตั �งซึ�งอยู่ห่างจากเกาะใหญ่ทั$ง o ซึ�งเป็นเกาะหลักของประเทศ สัมผัสกับ
วฒันธรรมประเพณีที�น่าคน้หา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื$ อสินคา้ตามสถานที�ชอ้ปปิ$ ง



 

 

 

 

 

 

ต่างๆ อาทิ Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, รา้น tll เยน, Use 
Shop หรือหา้งสรรพสินคา้อื�นๆ อีกมากมายตามเสน้ทางของ Monorai  

- หรือเลือกเดินชอ้ปปิ$ ง ถนนโคคุไซโดริ ตั$งอยู ่ใจกลางเมืองนาฮา เมืองหลวงของโอกินาว่า 
ถือเป็นสุดยอดถนนชอ้ปปิ$ งจนไดร้บัฉายาว่า “The Miracle Mile” เพราะแมจ้ะเป็นถนน
สายสั$น ๆ เพียง 1.6 กม. แต่กลบั คึกคกัไปดว้ยผูค้น เพราะสองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้น
รวงนับพนัรา้น ทั$งรา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม รา้นขายของที�ระลึก และรา้นงาน
ฝีมือละลานตา คุณจะสนุกกบัการ ชอ้ปปิ$ งจนกระเป๋าตังคเ์บาหวิว เป็นถนนสายที�ไดร้ับ
การบูรณะหลงัสงครามโลกครั$งที� 2 ปัจจุบันกลายเป็นสวรรคข์องนักชอ้ป เริ�มชอ้ปกนัได้
เชา้ 09.00 น. แต่ชว่งเยน็ถึงดึก (18.00-24.00 น.) จะคึกคกัสุด 

- ตลาดปลาถนนเฮวะโดร ิอยูใ่นเสน้ถนนคุโคไซโดริ ที�นี$ จะมีของทะเลขายไม่วา่จะเป็นกุง้ 
ล๊อบเตอร ์ปลาแซลมอน หอยยาโคไก หรือภาษาไทยหอยโข่งเขียวมากมายละลานตา ซึ�ง
ที�นี$ ซื$ อแลว้สามารถปรุงอาหารไดเ้ลย ทาํกนัสดๆ เลย 
 
 
 
 
 
 

- โอกินาว่า เวิลล์   แหล่งท่องเที�ยวที�เป็น ศนูยร์วมวฒันธรรมดั$งเดิมของชาวริวกิว ทางดา้น
ใตข้องเกาะโอกินาว่า ที� นี� เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที�สําคัญของชาวริวกิว มีการแสดง
พื$ นบา้นต่างๆ เช่น การแสดงตีกลองพื$ นเมือง หรือ Eisa Dance ซึ�งเป็นระบาํตีกลองสไตล์
พื$ นเมืองของชาวโอกินาว่า มีบา้นโบราณจําลองความเป็นอยู่ของชาวพื$ นเมือง สถานที�
น่าสนใจที�สุดของที�นี� คือ ถํ$าธารมรกตซึ�งเป็นถํ$าหินงอกและหินยอ้ยสวยงาม ซึ�งตอ้งเดินลึก
ลงไปในใตดิ้นกวา่ 30 เมตร ภายในไดจ้ดัสรา้งทางเดินเพื�อใหส้ามารถชมความงามของถํ$า 
ยาวกวา่ 700 เมตร ซึ�งถือเป็นถํ$าที�ใหญ่ที�สุดในเอเชีย 

- DFS Gallery Okinawa เป็นแหล่งชอ้ปปิ$ งปลอดภาษีที�มีสินคา้แบรดด์ังระดบัโลก ใน
ประเทศญี�ปุ่นเองก็มีเพียงที�นี� ที� เดียวเท่านั$น และเป็นรูปแบบใหม่ในการชอ้ปปิ$ ง DFS 



 

 

 

 

 

 

Gallery ไม่ไดอ้ยู่ในตวัสนามบิน มีสินคา้แบรดด์งัระดบัโลกที�สามารถซื$ อหาไดใ้นราคาที�
ปลอดภาษีมากที�สุดถึง 30%  

- หา้งอาชิบิน่า เอา้ทเ์ล็ตมอลล ์แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมชื�อดังของโอกินาว่ามากมาย
หลายยี�หอ้ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ จากนั$นให้
ท่านไดอิ้สระช็อปปิ$ งที�  รา้น 100 เยนพลาซ่า รา้นขายสินคา้ชื�อดงัของญี�ปุ่น ซึ�งภายใน
รา้นจะจดัจาํหน่ายสินคา้หลากหลายรปูแบบ  ทุกชิ$ นในราคา 100 เยน 

เพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ( ง อิสระอาหารเที�ยงและคํ �าตามอธัยาศยั 
ที�พกั  SUN QUEEN HOTEL หรอื SUN PLAZA HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัที�หา้ หมู่บา้นอเมรกินั วิลเลจ –อิออน จสัโก-้ หา้งอาชิบิน่า เอา้ทเ์ล็ต -กรุงเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั$นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นอเมริกัน วิลเลจ ตั$งอยู่ในเมืองที�มีชื�อว่า “ชาตัง” อยู่
ตอนกลางของโอกินาว่า ที�นี$ สรา้งเลียนแบบจากแหล่งช็อปปิ$ งย่านซานดิเอโก ้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นแหล่งช็อปปิ$ งที�มีสินคา้มากมาย หลากหลายสไตล์ใหท่้านไดเ้ลือกสรร 
นอกจากนี$ ยงัมีสถานที�บนัเทิงสรา้งความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร,์ โบวลิ์�ง, คาราโอเกะ, 
เกมเซ็นเตอร,์ ชิงชา้สวรรค,์ ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร,์ รา้นอาหาร, รา้นหนังสือ, รา้นเสื$ อผา้ และรา้น
ตวัแทนจาํหน่ายตั nวเครื�องบิน โรงแรม และชายหาด เรียกไดว้่ามีรา้นคา้ต่างๆ รวมกนัอยู่ที�นี�
เกือบทั$งหมด และใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปปิ$ ง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของ หา้งฯ อิออน  
จสัโก ้ ที�ใหญ่ที�สุดของโอกินาวา่ ซื$ อของฝากก่อน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

จากนั$นนําท่านสู่ หา้งอาชิบิน่า เอา้ทเ์ล็ตมอลล ์แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัของโอกินา
ว่ามากมายหลายยี�หอ้ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ 
จากนั$นใหท่้านไดอิ้สระช็อปปิ$ งที�  รา้น 100 เยนพลาซ่า รา้นขายสินคา้ชื�อดงัของญี�ปุ่น ซึ�ง
ภายในรา้นจะจดัจาํหน่ายสินคา้หลากหลายรูปแบบ  ทุกชิ$ นในราคา 100 เยน เพื�อไม่เป็น
การรบกวนเวลาชอ้ปปิ( ง อิสระอาหารเที�ยงและคํ �าตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 

lm.>> น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮ่า เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
;l.;> น. นําทุกท่านเหิรฟ้าเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดยเที�ยวบิน MM989 บริการอาหารและ

เครื�องดื�มบนเครื�อง  
>>.l< น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

***************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั nวภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั$งก่อนทาํการ
ออกตั nวเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ“ 
 

 
กาํหนดการ

เดินทาง 

 
รายละเอียด 

เที�ยวบิน 

 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

;-p ทา่น 

 
l เด็ก ; ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 
(เด็กไม่เกินl;ปี) 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กไม่เกินl;ปี) 

 
พกัเดี�ยว 

เพิ�ม 

>p->m มี.ค. => ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.15-07.30) 
ขากลบั MM989 OKA-BKK (21.20-00.15) ;p,999 ;p,999 ;p,999 6,000 

>m-ll มี.ค. => ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.15-07.30) 
ขากลบั MM989 OKA-BKK (22.05-01.00) ;p,999 ;p,999 ;p,999 6,000 

>t-l; มี.ค. => ขาไป   MM990 BKK-OKA (02.05-08.20) 
ขากลบั MM989 OKA-BKK (21.45-00.40) ;p,999 ;p,999 ;p,999 6,000 

>u-lp มี.ค. => ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.15-07.30) 
ขากลบั MM989 OKA-BKK (21.20-00.15) ;p,999 ;p,999 ;p,999 6,000 

10-14 มี.ค. => ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.15-07.30) 
ขากลบั MM989 OKA-BKK (21.20-00.15) ;p,999 ;p,999 ;p,999 6,000 

lB-lt มี.ค. => ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.15-07.30) 
ขากลบั MM989 OKA-BKK (22.05-01.00) ;p,999 ;p,999 ;p,999 6,000 

l=-;> มี.ค. => ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.15-07.30) 
ขากลบั MM989 OKA-BKK (21.20-00.15) ;p,999 ;p,999 ;p,999 6,000 

lu-;p มี.ค. => ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.40-07.55) 
ขากลบั MM989 OKA-BKK (21.20-00.15) ;p,999 ;p,999 ;p,999 6,000 

;l-;< มี.ค. => ขาไป   MM990 BKK-OKA (01.15-07.30) 
ขากลบั MM989 OKA-BKK (22.05-01.00) ;p,999 ;p,999 ;p,999 6,000 

   

หมายเหตุ:  กรุณาตรวจสอบเที�ยวบินของท่านในวันที�ท่านตอ้งการเดินทางตามตารางรายละเอียด
เที�ยวบิน 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง ; ขวบ l>,>>> บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 
ทา่นละ ;>>> เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

ราคาจอยแลนดไ์ม่รวมตั yวเครื�องบิน 19,999  บาท 
 
 

การเดินทางในแตล่ะครั(งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน p> ท่านขึ( นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 



 

 

 

 

 

 

กรุณาชาํระมัดจาํ ท่านละ l>,>>>.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzในการ
คืนมัดจาํทั(งหมด เนื�องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั yวเครื�องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที�
เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ(ามนัที�ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ กรุณาชาํระ ;l วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหต ุ l. ตั yวเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มีราคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบรกิารนี( รวม 
� ค่าตั nวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ$าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน ~l กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ ~ ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื$ อที�ระบุในรายการ   � ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ t,lll,lll บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารนี( ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั$นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน t� วนั) **ถา้กรณีที�ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า 
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ t,�ll บาท** 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั(นใน
ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั(นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี�ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี(  

1. ตั yวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ( นในระหว่างที�พาํนกัใน

ประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 

 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ ;,>>> เยน/ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย k% 
 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั$งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย ~t วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์$นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดงันี$  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั$นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ

ของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี$  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ ***ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
B< วนั 



 

 

 

 

 

 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั$งหมด 
ทั$งนี$  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั nวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื$ อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั$งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี$  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั$นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์$ สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั$น 

2. ทัวร์นี$ เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั$งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั$งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า t� 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย tl วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั nวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 



 

 

 

 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั$งนี$  บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ$ นของ

นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี$ คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั$น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ$ น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั nวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื$ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั$น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
l. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ$ นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน tll มิลลิลิตร
ต่อชิ$ น และรวมกันทุกชิ$ นไม่เกิน t,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ t ใบเท่านั$น ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั$น  
;. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั$น  
p. ประเทศญี�ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภัณฑ์ที�ทํามาจากพืช และเนื$ อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 
ผลไมส้ด  ไข ่เนื$ อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี$  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ 
จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที�สงูมาก 


