พักในเมืองนาฮา 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
เดินทางโดยสายการบิน PEACH AIR บินตรงสู่เกาะโอกินาว่า










สัมผัสความงดงามเกาะสวรรค์แห่งประเทศญี่ปุ่น
นั่งเรือท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้ําตื้นและปลาทะเล
หน้าผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกว่า 30 เมตร
จูราอุมอ
ิ ควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
อเมริกัน วิลเลจ แหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร
โอกินาว่าเวิลด์ แหล่งแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวหมู่เกาะริวกิวเข้าชม
อิสระช้อปปิ้งจุใจ ย่านโคคุไซ
เมนู!!!พิเศษ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมชิมปลาทูน่าโดยเชฟมาแล่ให้กินสดๆ
พิเศษ!!! บริการ WIFI ตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห๎องละ 2 ทําน

::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
17 – 20 พ.ค. 61
19,900
24 – 27 พ.ค. 61
20,900
07 – 10 มิ.ย. 61
19,900
21 – 24 มิ.ย. 61
20,900
05 – 08 ก.ค. 61
21,900
19 – 22 ก.ค. 61
21,900
02 – 05 ส.ค. 61
21,900
09 – 12 ส.ค. 61 (วันแม่แห่งชาติ)
22,900
23 – 26 ส.ค. 61
21,900
06 – 09 ก.ย. 61
20,900
13 – 16 ก.ย. 61
21,900
27 – 30 ก.ย. 61
20,900
04 – 07 ต.ค. 61
21,900
11 – 14 ต.ค. 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
22,900
18 – 21 ต.ค. 61
20,900

พักเดี่ยว

6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

ราคาอื่นๆ
1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 16,900 บาท

วันที่ 1
22.00 น.

วันที่ 2
01.15 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร๎อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์..... ของ
สายการบิน PEACH AIR (MM) พบเจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกด๎าน
สัมภาระและบัตรขึ้นเครือ
่ ง
ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ําเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน
ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
ออกเดินทางสูํ ณ สนามบินนาฮะ โอกินาวํา ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบิน
ที่ MM990 ***ไมํมีบริการอาหารและเครื่องดืม
่ บนเครื่องทั้งไปและกลับ ***
*** น้ําหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ทําน ไมํเกิน 1 ชิ้น ถือขึ้นเครื่อง 10 ก.ก.ไมํเกิน 2 ชิ้น ***

ที่นั่งบนเครื่องสายการบิน PEACH AIR

ท่านสามารถอัพเกรดที่นั่งได้ รายละเอียดดังนี้
1. ที่นั่ง FAST SEAT ชําระเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน / เทีย
่ ว
เป็ น ที่ น่ั ง ในแถวหน๎ า สุ ด (แถวที่ 1 ) มี พื้ น ที่ วํ า งด๎ า นหน๎ า ตรงที่ พั ก ขากว๎ า งเป็ น พิ เ ศษ, ออกจากเครื่ อ งได๎ เ ป็ น คนแรก
นอกจากนี้ ทางสายการบิ น จะติ ด ป้ า ยให๎ สิ ท ธิ พิ เ ศษที่ สั ม ภาระโหลดใต๎ เ ครื่ อ งของทํ า น เพื่ อ ให๎ ทํ า นสามารถรั บ
สั ม ภาระได๎ ร วดเร็ ว ขึ้ น (ทางบริ ษั ท ไมํ ส ามารถรั บ รองได๎ วํ า ทํ า นจะได๎ รั บ สิ ท ธิ พิ เศษในการรั บ สั ม ภาระกํ อ นทุ ก ครั้ ง อั น
เนื่ อ งจากสภาพการณ์ ตํ า งๆของสนามบิ น ) ทางสายการบิ น แนะนํา ให๎ ทํ า นใช๎ บริ ก าร Fast Seat ในกรณี ที่ ทํ า นรี บ เรํ ง
หรื อ ต๎ อ งการประหยั ด เวลาในการเดิ น ทาง
* ผู๎ โ ดยสารพร๎ อ มเด็ ก สามารถใช๎ บ ริ ก ารที่ นั่ ง โดยสารในแถวที่ 1 (Fast Seat) ได๎ ทั้ ง นี้ กรุ ณ ารั บ ทราบวํ า เก๎ า อี้
สํา หรั บ เด็ ก บางประเภทมี ค วามเป็ น ไปได๎ ที่ จ ะไมํ ส ามารถติ ด ตั้ ง กั บ ที่ นั่ ง โดยสารได๎
* บริ เ วณที่ นั่ ง โดยสารในแถวที่ 1 (Fast Seat) ไมํ ส ามารถยกที่ ว างแขนขึ้ น ได๎
2. ที่นั่ง SMART SEAT ราคา 800 บาท / ท่าน / เที่ยว
ที่ นั่ ง โดยสารบริ เ วณแถวที่ 2 จากด๎ า นหน๎ า จนถึ ง แถวที่ 5 และที่ นั่ ง แถวหน๎ า ประตู ฉุ ก เฉิ น (แถวที่ 12, 13)
ที่ นั่ ง โดยสารบริ เ วณแถวที่ 2 จากด๎ า นหน๎ า จนถึ ง แถวที่ 5 เพิ่ ม ความสะดวกเวลาขึ้ น และลงเครื่ อ งบิ น สํ ว นที่ นั่ ง แถว
หน๎ า ประตู ฉุ ก เฉิ น (แถวที่ 12, 13) จะมี บ ริ เ วณวางเท๎ า ที่ ก ว๎ า งกวํ า ที่ นั่ ง อื่ น ๆ
* ทํ า นผู๎ โ ดยสารที่ มี ที่ นั่ ง สํา หรั บ เด็ ก (ชายด์ ชี ท ) ไมํ ส ามารถนั่ ง บริ เ วณที่ นั่ ง หน๎ า ประตู ฉุ ก เฉิ น แถวที่ 12, 13 ได๎
* ที่ น่ั ง แถวที่ 12, 13 ซึ่ ง เป็ น ที่ นั่ ง บริ เ วณประตู ฉุ ก เฉิ น นั้ น มี ข๎ อ จํา กั ด ในการใช๎ กรุ ณ าตรวจสอบตามด๎ า นลํ า งนี้
* โปรดรั บ ทราบวํ า ที่ นั่ ง แถวที่ 12 ไมํ ส ามารถเอนเก๎ า อี้ ไ ด๎
*หมายเหตุ หากมีความประสงค์จะอัพเกรดที่นั่งกรุณาแจ้ง 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องเช็คที่นั่งว่างกับทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น

07.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาฮา โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎า เมืองและรับ
สัมภาระเรียบร๎อยแล๎วผํานชมวิวทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยูํ
ของชาวโอกินาวํา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แตํถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข๎าด๎วยกัน
ปัจจุบันเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองพักตากอากาศ และยังเป็นต๎นกําเนิดศิลปะการตํอสู๎อยํางคาราเต๎
อีกด๎วย หาดทรายขาวสวย น้ําทะเลสีครามใสสะอาด ปะการังที่ยังคงสมบูรณ์ ทําให๎จังหวัดโอกินาวํา
เป็นแหลํงทํองเที่ยวสําคัญอีกที่หนึ่งของญี่ปุ่น
นําทํานออกเดินทางสูํ ศาลเจ้านามิโนอูเอะ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศาลเจ๎าใหญํของริวกิว เป็นที่บูชาเทพ
เจ๎าของญี่ปุ่น ชาวโอกินาวาจะมาไหว๎ศาลเจ๎าแหํงนี้เป็นที่แรกในวันปีใหมํของทุกๆ ปี ในอดีตเกาะริว
กิวเป็นเกาะที่มีการค๎ากับ ญี่ปุ่น เกาหลี จีนและเมืองตํางๆ ทางใต๎รวมถึงอาณาจักรสยาม ผู๎ที่เดินทาง
มาถึงหรือกําลังจะออกเดินทางจะขอพรจากศาลเจ๎าแหํงนี้ให๎การเดินทางปลอดภัย พระราชาแหํงริว
กิวก็เสด็จมาเป็นตัวแทนชาวริวกิวเพื่อขอพรให๎ทํามาค๎าคลํอง ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ประเทศชาติมี
ความรุํงเรืองสงบสุข ในยุคสมัยเมจิ อาณาจักรริวกิวได๎ลํมสลายและรวมเข๎ากับญี่ปุ่น ศาลเจ๎าแหํงนี้
จึงได๎รับเกียรติให๎เป็นศูนย์กลางด๎านศาสนาบนเกาะแหํงนี้

จากนั้น ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) ปราสาทแหํงนี้ไมํปรากฏวําเริ่มสร๎าง
ในสมั ยใด แตํ มีห ลัก ฐาน วํ าเป็น ที่ป ระทั บของพระราชาแหํ งราชอาณาจัก รริ ว กิว ปราสาทแหํง นี้ มี
ประวัติความเป็นมาตั้งแตํปี พ.ศ. 1996 และผํานการบูรณะครั้งใหญํมาแล๎วถึง 5 รอบในอดีตเป็นจุด
ศูนย์ กลางของการปกครองเศรษฐกิ จ และวั ฒนธรรมของเกาะริ วกิ ว มีสถาปัต ยกรรมที่ ผสมผสาน
ระหวํางจีน และญี่ปุ่น
นํา ทํ า นชม โอกิ นาว่ า เวิ ลด์ ตั้ งอยูํ ในเมื อ งนั น โจะ จั ง หวั ด โอกิ นาวํ า สถานที่ ทํอ งเที่ ย วที่ ร วบรวม
เรื่องราวแหลํงทํองเที่ยวที่มีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากมายของโอกินา
วํา ในตัวโอกินาวําเวิลด์มีสถานที่นําสนใจหลายแหํงด๎วยกัน แตํสถานที่แนะนําให๎ไปเยือนมากที่สุด
คือ ถ้ําเกียวคุเซ็นโด สามารถเที่ยวชมได๎ตลอดทั้งปี วํากันวําถ้ําแหํงนี้เกิดขึ้นจากปะการัง ธรรมชาติ
มามากกวํา 300,000 ปีมาแล๎ว ปัจจุบันเปิดให๎ชมแคํชํวง 850 เมตร ภายในถ้ําจัดทางเดินให๎เรียบร๎อย
ชมความงดงาม และความนําพิศวงของหินงอกหินย๎อย ลําธาร น้ําตก ที่มีรูปรํางตํางๆ นานา และยังมี
หมู่บ้านอาณาจักรริ วกิ ว หมูํบ๎ านโบราณสวยงามที่ถู กจดให๎เป็น ทรั พย์ สินทางวัฒ นธรรมของชาติ
สวนผลไม้ทรอปิคอล ที่มีต๎นไม๎ถึง 450 ต๎นจากพืชพันธุ์ผลไม๎มากมายถึง 100 ชนิด และท๎ายสุดนี้
ยังมี งานแสดง การแสดงพื้นเมือง Super Aisa ที่ให๎ทํานได๎สัมผัสกับประสบการณ์วัฒนธรรมริวกิว
ที่มีสเนํห์ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอกินาว่าเวิลด์

อิสระช๎อปปิ้งที่ยําน ชินโตชิน ซึ่งเป็นยํานเมืองใหญํ มีร๎านค๎าตําง ๆ ให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งมากมาย เชํน
ร๎านนะฮา เมนเพลส ซึ่งเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต ห๎างร๎านสรรพสินค๎า ร๎าน 100 เยน ร๎านค๎าตําง ๆ
เป็นต๎น และที่ใกล๎ ๆ กัน มีร๎านหนังสือ ดีวีดี สึตายะ ร๎านUNIQLO ซึ่งมีเสื้อผ๎าผู๎ชาย และผู๎หญิงที่
หลายหลาย หลายสไตล์ให๎เลือก ร๎าน MUJI เป็นต๎น
นํา ทํ า นช๏ อ ปปิ้ ง สิ น ค๎ า เครื่ อ งใช๎ ไ ฟฟ้ า แบรนด์ ญี่ ปุ่ น ชื่ อ ดั ง ณ ยามาดะ เดนกิ มี สิน ค๎ า ให๎ เ ลื อ กซื้ อ
มากมายเชํน เครื่องใช๎ไฟฟ้าในครัวเรือน กล๎องถํายรูป และสินค๎าแบรนด์ญี่ปุ่นมากมาย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) บริการท่านด้วยเมนูชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น ทั้งให้
ท่านได้รับชมโชว์การแร่เนื้อปลาทูน่าสดๆ และยังให้ท่านได้ลิ้มลองปลาทูน่าสดๆ อีกด้วย

พักที่ Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทํา
หมายเหตุ : ชํวงวันหยุดของญี่ปน
ุ่ โรงแรมอาจจะหนาแนํนไมํสามารถใช๎โรงแรมเดียวกันทั้ง 2 คืนได๎ อาจจะ
ต๎องพักคืนแรกนอกเมือง คืนที่สองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอร์ททั้ง 2 คืน ทางบริษัทขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงโดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ๎งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสํงให๎กํอน 5-7 วันกํอนเดินทาง

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
นําทํานเดินทางสูํ หน้าผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกวํา 30 เมตร ลักษณะคล๎ายงวงช๎างหันหน๎าออกสูํ
ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต๎นหญ๎าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน๎าผาตัดกับน้ําทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์
ที่สวยงามที่สุดแหํงหนึ่งของโอกินาวํา ในวันที่ท๎องฟ้าแจํมใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของ
เกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยูํนอกชายฝั่งได๎อยํางชัดเจน ความกว๎างใหญํของผาหินแหํงนี้วํากัน
วําสามารถรองรับนักทํองเที่ยวได๎ถึง 10,000 คนได๎อยํางสบาย ชาวญี่ปุ่นสํวนใหญํจึงนิยมที่จะมาตั้ง
แคมป์หรือเลํนกีฬาในสถานที่แหํงนี้ด๎วย จากนั้นนําทํานสูํ คาริยูชิ ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับการ นั่ง
เรือท้องกระจก เพื่อชมหมูํปะการังน้ําตื้นและปลาทะเล รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอยํางใกล๎ชิด รวมไป
ถึงให๎อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศํยอยูํตามแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) บริการท่านด้วยเมนูเทปันยากิสไตล์ญี่ปุ่น
นําทํานเดินทางสูํ จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่ทันสมัยและใหญํที่สุดในญี่ปุ่นและใหญํ
เป็นอันดับ 3 ของโลก เริ่มเปิดให๎เข๎าชมตั้งแตํปี 2002 ชื่ออควาเรียมได๎มาจากคําวํา Chura หมายถึง
ความงาม และ Umi หมายถึ ง ทะเล ซึ่ ง ได๎ มาจากการโหวตชื่ อ จาก 13,000 เสี ย งโหวตและมี
ชื่อเสียงโดํงดังไปทั่วโลก เป็นสถานที่แสดงพันธุ์ปลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพื้นที่
กวํา 19,000 ตารางเมตร มีแทงค์น้ํามากถึง 77 แทงค์ ที่นี่แบํงออกเป็น 4 ชั้น แตํละชั้นจะแบํงแยก
ไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจําลองระบบ
นิเวศน์ ที่เสมือ นจริ ง ทําให๎ป ะการัง ที่มีชีวิต สามารถขยายพันธุ์ ได๎ อยํา งตํ อเนื่ อง ชมปลาตัว ตัว น๎อ ย
แหวกวํ า ยตามแนวปะการั ง หลากสี ที่เ คลื่ อ นไหวอยํ า งอิ ส ระ ชมสั ต ว์ ท ะเลมากมาย เชํ น งู ท ะเล
ปลิงทะเล หอยเมํน กุ๎งมังกรยักษ์ ปูอลาสก๎า และที่สุดของความอลังการเกิน บรรยาย ตู๎ปลาอะครีลิค
ที่ใหญํที่สุดในญี่ปุ่น ขนาดกว๎าง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนาถึง 60 ซม. ฉากหลังเป็นฉลาม
วาฬและปลากระเบนขนาดยักษ์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของอควาเรียมแหํงนี้ ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับโลก
แหํงท๎องทะเลตามอัธยาศัย จากนั้นชม การแสดงปลาโลมาแสนรู้ ที่บํอแสดงโชว์กลางแจ๎ง โอคิ
จัง เธียร์เตอร์ ซึ่งมีวาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ที่มีความฉลาดแสนรู๎ที่จะทําให๎ทํานประทับใจ
ในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาที)
นํ า ทํ า นมุํ ง หน๎ า สูํ อเมริ กั น วิ ล เลจ American Village ตั้ ง อยูํ ใ นเมื อ งที่ มี ชื่ อ วํ า ชาตั ง อยูํ
ตอนกลางของโอกินาวา สร๎างเลียนแบบแหลํงช๎อปปิ้งยํานซานดิเอโก๎ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่
เป็ น แหลํ ง ช๎อ ปปิ้ง ที่ มี สิน ค๎ าสารพัน หลากหลายสไตล์ ให๎ ทํา นได๎ เลื อ กสรร นอกจากนี้ยั ง มี สถานที่
บันเทิงสร๎างความสนุกสนาน เชํน โรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์ , ชิงช๎าสวรรค์,
ไลฟ์เฮ๎าส์, บาร์, ร๎านอาหาร, ร๎านหนังสือ, ร๎านเสื้อผ๎า และร๎านตัวแทนจําหนํายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม
และชายหาด เรียกได๎วํามีร๎านค๎าตํางๆ รวมกันอยูํที่นี่เกือบทั้งหมด
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยเมนู Japanese Set
(พร้อมชมโชว์พื้นเมืองโอกินาว่า สุดพิเศษ)

พักที่ Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทํา
หมายเหตุ : ชํวงวันหยุดของญี่ปน
ุ่ โรงแรมอาจจะหนาแนํนไมํสามารถใช๎โรงแรมเดียวกันทั้ง 2 คืนได๎ อาจจะ
ต๎องพักคืนแรกนอกเมือง คืนที่สองพักในเมือง หรือ พักโรงแรมรีสอร์ททั้ง 2 คืน ทางบริษัทขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงโดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ๎งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสํงให๎กํอน 5-7 วันกํอนเดินทาง
วันที่ 4

อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนําการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
อิสระให๎ทําน ชมเมืองโอกินาวํา ตามอัธยาศัย (ไมํมีรถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาวําเป็นจังหวัดที่มี
ความแตกตํางจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากตําแหนํงที่ตั่งซึ่งอยูํหํางจากเกาะใหญํทั้ง 4
ซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศ จึงทําให๎โอกินาวํามีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทั้ง
ด๎านประเพณีและวัฒนธรรม ทํานจะได๎สัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกินาวํา สัมผัสกับ
วัฒนธรรมประเพณีที่นําค๎ นหา ทํานสามารถเลือ กชมเลือกซื้อ สินค๎าตามสถานที่ช๎อปปิ้ งตํางๆ อาทิ
Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, ร๎าน 100 เยน, Use Shop หรื อ
ห๎างสรรพสินค๎าอื่นๆ อีกมากมายตามเส๎นทางของ Monorail และทํานสามารถช๎อปปิ้ง ถนนโคคุไซ
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวํา "The Miracle of Mile" นั้นเป็นถนนสายสั้น ความยาว1.6 กิโลเมตร ที่ได๎ชื่อ
วํา The Miracle of Mile นั้นก็ด๎วยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในชํวงหลังสงคราม ตลอดสองฝั่ง
ถนนนั้นเต็มไปด๎วยร๎านค๎า ห๎างสรรพสินค๎า ร๎านขายของที่ระลึก ร๎านอาหาร ร๎านเคลือบ
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งที่ต่างๆ บนเกาะโอกินาว่า**
รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดียวบนเกาะแหํงนี้ โดยจะวิ่งผํานใจกลางเมืองนะฮา เริ่มต๎นจาก
สนามบินไปยังสถานที่ตาํ งๆ รวมทั้งหมด 15 สถานี แนะนําวําหากเดินทางในเมื่อเมืองนะฮา เดินทาง
ด๎วยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวกที่สุด หากนั่งจากต๎นสถานี ไปถึงสถานีสุดท๎ายใช๎เวลาเพียง 27 นาที

คํารถไฟฟ้าโมโนเรลแบบใช๎ได๎ไมํจํากัดรอบ (ใช๎ได๎ 24 ชั่วโมง) ราคา 700 เยน

สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํสนามบินนาฮา กรุณาตรงตํอเวลานัดหมาย
ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM 989
***ไมํมีบริการอาหารและเครือ
่ งดื่มบนเครื่องทัง้ ไปและกลับ ***
00.15 น.
เดินทางถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจํา
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
หมายเหตุ :
21.20 น.

1. โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสําหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้อง
พักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน
บางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ล
สําหรับนอน 2 ท่าน
2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ชั่วโมง / วั น หาก
เกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็น
สําคัญ
การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎เดินทางจํานวน 30 ท่านขึ้นไป
ถ๎าผู้เดินทางไม่ครบจํานวนดังกลําว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 3,500 เยน ตลอดทริป
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง
หากไม่ชําระภายในวันที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข
อัตราค่าบริการนี้รวม







คําตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทํองเที่ยว
คําภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน
คําห๎องพักโรงแรม (ห๎องละ 2 หรือ 3 ทําน) ตามที่ระบุในรายการทํองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
คําอาหาร คําเข๎าชม และคํายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทํองเที่ยว
คําใช๎จํายมัคคุเทศก์ / หัวหน๎าทัวร์ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คําประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000
บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 คําธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตํางด๎าวตํางๆ
 คําระวางกระเป๋าน้ําหนักเกินกวําที่สายการบินกําหนด
 คําธรรมเนียมวีซาํ
 คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทํองเที่ยว คําซักรีด คําโทรศัพท์ มินิ
บาร์และทีวีชํองพิเศษของโรงแรม เป็นต๎น




คําภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จํายของแตํละประเทศ
ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยน / ท่าน / ทริป (สําหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่
จะพอใจในการบริการ)

เงื่อนไขการชําระเงิน
 ชําระคําทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
 ชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือภายใน 21 วัน กํอนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาทัวร์
ทั้งหมด
 กรณีกรุป
๏ ที่เดินทางชํวงวันหยุด เทศกาลตํางๆ เชํน ปีใหมํ สงกรานต์ เป็นต๎น ทางบริษัทฯ ต๎องมีการ
การันตีมัดจําที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน Charter Flight และโรงแรมที่พัก
ตํางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคํามัดจํา หรือ คําทัวร์ทั้งหมด ไมํวาํ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแล๎ว หากท่านมีเหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้
เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํถึง 30
คนขึ้นไป
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําภาษี
น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุป
๏ ไมํสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได๎
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทํองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่
เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู๎เดินทางเป็นหลัก
 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เชํน ความลําช๎าจากสายการบิน การ
ยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท๎วง การนัดหยุดงาน การกํอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวทํานเอง หรือจากการโจรกรรม
และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทํานเอง
 กรณีที่สถานที่ทํองเที่ยวใดๆ ที่ไมํสามารถเข๎าชมได๎เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่
อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต๎น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่ทํานสละสิทธิ์ในการใช๎บริการใดๆ หรือไมํเข๎าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการทํองเที่ยว
หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําใช๎จํายไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งในประเทศไทย และในตํางประเทศมีปฏิเสธมิให๎เดินทางเข๎า -ออก
ตามประเทศที่ระบุไว๎ เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต๎องห๎าม เอกสารเดินทางไมํ
ถูกต๎อง หรือไมํวาํ ด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดก็ตาม
 กรณีที่ทํานใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หาก
ทํานถูกปฏิเสธในการเข๎า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และ
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดแล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไข
ข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตเข๎าประเทศญี่ปุ่น)
จากมาตรการยกเว๎นวีซาํ เข๎าประเทศญี่ปน
ุ่ ให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไมํ
เกิน 15 วัน ไมํวําจะอยูด
ํ ๎วยวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต๎องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการ

ตรวจคนเข๎าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเข๎าประเทศญี่ปน
ุ่ ดังตํอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปน
ุ่
2. สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้นในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได๎
(เชํน เงินสด บัตรเครดิต เป็นต๎น)
3. ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตํอได๎ในระหวํางพํานักอยูํในประเทศญี่ปน
ุ่
(เชํน คนรู๎จัก
โรงแรม เป็นต๎น)
4. กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น
เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการ
จัดเตรียมไว้ให้แล้ว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีการเข๎าประเทศญี่ปน
ุ่ ตามมาตรการยกเว๎นวีซํา)
1. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํไมํต่ําวํา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปน
ุ่ จะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติ
เพื่อการพํานักระยะสั้นเทํานัน
้
3. ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาในการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4. ต๎องเป็นผู๎ที่ไมํมีประวัตก
ิ ารถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น
หรือมิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และไมํเข๎าขํายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข๎าประเทศ

กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่น อันเนือ่ งมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้ เนือ่ งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ

