
 

 

 
 

พกัในเมอืงนาฮา 2 คนื / อสิระฟรเีดย ์1 วนั 
เดนิทางโดยสายการบนิ PEACH AIR บนิตรงสูเ่กาะโอกนิาวา่ 
 สมัผสัความงดงามเกาะสวรรคแ์หง่ประเทศญีปุ่่ น 

 น ัง่เรอืทอ้งกระจก เพือ่ชมหมูป่ะการงันํา้ตืน้และปลาทะเล 

 หนา้ผามนัซาโมะ ผาหนิสงูชนักวา่ 30 เมตร 
 จรูาอุมอิควาเรยีม พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ทีท่นัสมยัและใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น  

 อเมรกินั วลิเลจ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้หลากหลายสไตลใ์หท้า่นไดเ้ลอืกสรร  
 โอกนิาวา่เวลิด ์แหลง่แสดงวฒันธรรมด ัง้เดมิของชาวหมูเ่กาะรวิกวิเขา้ชม  

 อสิระชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นโคคไุซ  

 เมนู!!!พเิศษ ชาบู ชาบู สไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มชมิปลาทนูา่โดยเชฟมาแลใ่หก้นิสดๆ  
 พเิศษ!!! บรกิาร WIFI ตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 60 19,900.- 6,900.- 

13 – 16 ก.ย. 60 22,900.- 6,900.- 

27 – 30 ก.ย. 60 20,900.- 6,900.- 

05 – 08 ต.ค. 60 23,900.- 6,900.- 

06 – 09 ต.ค. 60 20,900.- 6,900.- 

13 – 16 ต.ค. 60 20,900.- 6,900.- 

 



20 – 23 ต.ค.60 (วนัปิยมหาราช) 23,900.- 6,900.- 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 16,900 บาท 

 
 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
22.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร.์.... ของ

สายการบนิ PEACH AIR (MM) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและบตัรขึน้เครือ่ง  

   

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานนาฮา – โอกนิาวา่เวลิด ์ - ถํา้เกยีวคเุซ็นโด – หมูบ่า้นอาณาจกัรรวิกวิ – ช็อปป้ิงชนิโตชนิ 
ศาลเจา้นามโินอเูอะ - ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) 

  
01.15 น. ออกเดนิทางสู ่ณ สนามบนินาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  PEACH AIR เทีย่วบนิ

ที ่MM990 ***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งทัง้ไปและกลับ***  
*** น้ําหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ทา่น ไมเ่กนิ 1 ชิน้ ถอืขึน้เครือ่ง 10 ก.ก.ไมเ่กนิ 2 ชิน้ ***   

ทีน่ ัง่บนเครือ่งสายการบนิ PEACH AIR 

 

ทา่นสามารถอพัเกรดทีน่ ัง่ได ้รายละเอยีดดงันี ้ 
1.  ทีน่ ัง่ FAST SEAT ชําระเพิม่ 1,000 บาท / ทา่น / เทีย่ว  

เป็นทีน่ั่งในแถวหนา้สดุ (แถวที่ 1) มพีืน้ทีว่า่งดา้นหนา้ตรงทีพ่ักขากวา้งเป็นพเิศษ , ออกจากเครือ่งไดเ้ป็นคนแรก  
นอกจากนี ้ทางสายการบนิจะตดิป้ายใหส้ทิธพิเิศษทีส่ัมภาระโหลดใตเ้ครือ่งของทา่น เพือ่ใหท้า่นสามารถรับ

สัมภาระไดร้วดเร็วขึน้ (ทางบรษัิทไมส่ามารถรับรองไดว้า่ทา่นจะไดรั้บสทิธพิิ เศษในการรับสั มภาระกอ่นทกุครัง้  อัน
เนือ่งจากสภาพการณ์ตา่งๆของสนามบนิ )  ทางสายการบนิแนะนําใหท้า่นใชบ้รกิาร Fast Seat ในกรณีทีท่า่นรบีเรง่
หรอืตอ้งการประหยัดเวลาในการเดนิทาง  

* ผูโ้ดยสารพรอ้มเด็กสามารถใชบ้รกิารทีน่ั่งโดยสารในแถวที ่ 1 (Fast Seat) ได ้ทัง้นี ้กรณุารับทราบวา่ เก ้ าอี้
สําหรับเด็ก บางประเภทมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะไมส่ามารถตดิตัง้กับทีน่ั่งโดยสารได ้  
* บรเิวณทีน่ั่งโดยสารในแถวที่ 1 (Fast Seat) ไมส่ามารถยกทีว่างแขนขึน้ได ้  

      2. ทีน่ ัง่ SMART SEAT ราคา 800 บาท / ทา่น / เทีย่ว  
ทีน่ั่งโดยสารบรเิวณแถวที ่ 2 จากดา้นหนา้ จนถงึแถวที ่ 5 และทีน่ั่งแถวหนา้ประตฉุูกเฉนิ (แถวที ่ 12, 13) 
ทีน่ั่งโดยสารบรเิวณแถวที ่ 2 จากดา้นหนา้ จนถงึแถวที่ 5 เพิม่ความสะดวกเวลาขึน้และลงเครือ่งบนิ สว่นทีน่ั่งแถว
หนา้ประตฉุูกเฉนิ (แถวที ่ 12, 13) จะมบีรเิวณวางเทา้ทีก่วา้งกวา่ทีน่ั่งอืน่ๆ  



* ทา่นผูโ้ดยสารทีม่ทีีน่ั่งสําหรับเด็ก (ชายดช์ที ) ไมส่ามารถน่ังบรเิวณทีน่ั่งหนา้ประตฉุูกเฉนิ แถวที ่ 12, 13 ได ้ 

* ทีน่ั่งแถวที ่ 12, 13 ซึง่เป็นทีน่ั่งบรเิวณประตฉุูกเฉนินัน้มขีอ้จํากัดในการใช ้กรณุาตรวจสอบตามดา้นลา่งนี้  
* โปรดรับทราบวา่ทีน่ั่งแถวที ่ 12 ไมส่ามารถ เอนเกา้อีไ้ด ้  
 
*หมายเหต ุหากมคีวามประสงคจ์ะอพัเกรดทีน่ ัง่กรณุาแจง้ 72 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง และตอ้งเช็คทีน่ ัง่วา่งกบัทางเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 
 

 
07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนาฮา โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ผา่นชมววิทวิทัศนอ์นังดงามภายในเกาะและสมัผัสกบัวัฒนธรรมความเป็นอยู่
ของชาวโอกนิาวา่ ในอดตีเป็นศนูยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิ แตถ่กูญีปุ่่ นยดึเอามาผนวกเขา้ดว้ยกนั 
ปัจจบุนัเป็นเมอืงเอกและเป็นเมอืงพักตากอากาศ และยงัเป็นตน้กําเนดิศลิปะการตอ่สูอ้ยา่งคาราเต ้
อกีดว้ย หาดทรายขาวสวย น้ําทะเลสคีรามใสสะอาด ปะการังทีย่งัคงสมบรูณ์ ทําใหจั้งหวัดโอกนิาวา่
เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสําคัญอกีทีห่นึง่ของญีปุ่่ น 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่ศาลเจา้นามโินอเูอะ ซึง่เป็น 1 ใน 8 ศาลเจา้ใหญข่องรวิกวิ เป็นทีบ่ชูาเทพ
เจา้ของญีปุ่่ น ชาวโอกนิาวาจะมาไหวศ้าลเจา้แหง่นีเ้ป็นทีแ่รกในวันปีใหมข่องทกุๆ ปี ในอดตีเกาะรวิ
กวิเป็นเกาะทีม่กีารคา้กบั ญีปุ่่ น เกาหล ีจนีและเมอืงตา่งๆ ทางใตร้วมถงึอาณาจักรสยาม ผูท้ีเ่ดนิทาง
มาถงึหรอืกําลังจะออกเดนิทางจะขอพรจากศาลเจา้แหง่นีใ้หก้ารเดนิทางปลอดภยั พระราชาแหง่รวิ
กวิก็เสด็จมาเป็นตัวแทนชาวรวิกวิเพือ่ขอพรใหทํ้ามาคา้คลอ่ง ผลผลติอดุมสมบรูณ์ ประเทศชาตมิี
ความรุง่เรอืงสงบสขุ ในยคุสมยัเมจ ิอาณาจักรรวิกวิไดล้ม่สลายและรวมเขา้กบัญีปุ่่ น ศาลเจา้แหง่นี้
จงึไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นศาสนาบนเกาะแหง่นี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ ชมปราสาทชูร ิ(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทดา้นใน) ปราสาทแหง่นีไ้มป่รากฏวา่เริม่สรา้ง
ในสมยัใด แตม่หีลักฐาน วา่เป็นทีป่ระทับของพระราชาแหง่ราชอาณาจักรรวิกวิ ปราสาทแหง่นีม้ี
ประวัตคิวามเป็นมาตัง้แตปี่ พ .ศ. 1996 และผา่นการบรูณะครัง้ใหญม่าแลว้ถงึ  5 รอบในอดตีเป็นจดุ
ศนูยก์ลางของการปกครองเศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของเกาะรวิกวิ มสีถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน
ระหวา่งจนี และญีปุ่่ น  
อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โอกนิาวา่เวลิด ์
นําทา่นชม โอกนิาวา่เวลิด ์   ตัง้อยูใ่นเมอืงนันโจะ จังหวัดโอกนิาวา่ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีร่วบรวม
เรือ่งราวแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามงามของธรรมชาต ิวัฒน ธรรม และประวัตศิาสตรม์ากมายของ โอกิ
นาวา่  ในตัวโอกนิาวา่เวลิดม์สีถานทีน่่าสนใจหลายแหง่ดว้ยกนั แตส่ถานทีแ่นะนําใหไ้ปเยอืนมาก
ทีส่ดุ คอื ถํา้เกยีวคเุซ็น โด สามารถเทีย่ว ชมไดต้ลอดทัง้ปี วา่กนัวา่ถ้ําแหง่นีเ้กดิขึน้จากปะการัง
ธรรมชาตมิามากกวา่ 300,000 ปีมาแลว้ ปัจจบุนัเปิดใหช้มแคช่ว่ง 850 เมตร ภายในถ้ําจัดทางเดนิ
ใหเ้รยีบรอ้ยชมความงดงาม และความน่าพศิวงของหนิงอกหนิยอ้ย ลําธาร น้ําตก ทีม่รีปูรา่งตา่งๆ 
นานา และยงัม ีหมูบ่า้นอาณาจกัรรวิกวิ  หมูบ่า้นโบราณสวยงามทีถ่กูจดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทาง
วัฒนธรรมของชาต ิสวนผลไมท้รอปิคอล ทีม่ตีน้ไมถ้งึ 450 ตน้จากพชืพันธุผ์ลไมม้ากมายถงึ 100 
ชนดิ และทา้ยสดุนีย้งัม ีงานแสดง การแสดงพืน้เมอืง Super Aisa ทีใ่หท้า่นไดส้มัผัสกบั
ประสบการณ์วัฒนธรรมรวิกวิทีม่สีเน่ห ์
 

 
 
  
 
 



 
 
 

อสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่น ชนิโตชนิ ซึง่เป็นยา่นเมอืงใหญ ่มรีา้นคา้ตา่ง ๆ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงมากมาย เชน่ 
รา้นนะฮา เมนเพลส ซึง่เป็นเหมอืนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต หา้งรา้นสรรพสนิคา้ รา้น 100 เยน รา้นคา้ตา่ง ๆ 
เป็นตน้ และทีใ่กล ้ๆ กนั มรีา้นหนังสอื ดวีดี ีสตึายะ รา้น UNIQLO ซึง่มเีสือ้ผา้ผูช้าย และผูห้ญงิที่
หลายหลาย หลายสไตลใ์หเ้ลอืก รา้น MUJI เป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (1) บรกิารทา่นดว้ยเมนชูาบ ูชาบ ูสไตลญ์ีปุ่่ น ท ัง้ให้
ทา่นไดร้บัชมโชวก์ารแรเ่นือ้ปลาทนูา่สดๆ และยงัใหท้า่นไดล้ ิม้ลองปลาทนูา่สดๆ อกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พักที ่ Hotel Orox  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (2) 
นําทา่นเดนิทางสู ่หนา้ผามนัซาโมะ ผาหนิสงูชนักวา่ 30 เมตร ลักษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้ออกสู่

ทะเลจนี พืน้ทีส่เีขยีวของตน้หญา้ทีข่ ึน้ปกคลมุจนถงึยอดหนา้ผาตัดกบัน้ําทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทัศน์
ทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโอกนิาวา่ ในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของ
เกาะทางตอนเหนอืและเกาะทีอ่ยูน่อกชายฝ่ังไดอ้ยา่งชดัเจน ความกวา้งใหญข่องผาหนิแหง่นีว้า่กนั
วา่สามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วไดถ้งึ 10,000 คนไดอ้ยา่งสบาย ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญจ่งึนยิมทีจ่ะมาตัง้
แคมป์หรอืเลน่กฬีาในสถานทีแ่หง่นีด้ว้ย จากนัน้นําทา่นสู ่คารยิชู ิใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ  น ัง่
เรอืทอ้งกระจก เพือ่ชมหมูป่ะการังน้ําตืน้และปลาทะเล รวมไปถงึงทูะเลเอราบอุยา่งใกลช้ดิ รวมไป
ถงึใหอ้าหารกบัฝงูปลาทะเลนับพันตัวทีอ่าศํยอยูต่ามแนวปะการังทีอ่ดุมสมบรูณ์ 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที ่3 หนา้ผามนัซาโมะ - การ น ัง่เรอืทอ้งกระจก – จรูาอมุอิควาเรยีม – อเมรกินัวลิเลจ  



 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) บรกิารทา่นดว้ยเมนเูทปนัยากสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ จรูาอมุอิควาเรยีม  พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าทีท่ันสมยัและใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและใหญ่
เป็นอนัดับ 3 ของโลก เริม่เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แตปี่ 2002 ชือ่อควาเรยีมไดม้าจากคําวา่ Chura หมายถงึ 
ความงาม และ Umi หมายถงึ ทะเล ซึง่ไดม้าจากการโหวตชือ่จาก 13,000 เสยีงโหวตและมี
ชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก เป็นสถานทีแ่สดงพันธุป์ลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพืน้ที่
กวา่ 19,000 ตารางเมตร มแีทงคน้ํ์ามากถงึ 77 แทงค ์ทีน่ีแ่บง่ออกเป็น 4 ชัน้ แตล่ะชัน้จะแบง่แยก
ไปตามโซน คอื Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจําลองระบบ
นเิวศนท์ีเ่สมอืนจรงิ ทําใหป้ะการังทีม่ชีวีติสามารถขยายพันธุไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ชมปลาตัวตัวนอ้ย
แหวกวา่ยตามแนวปะการังหลากสทีีเ่คลือ่นไหวอยา่งอสิระ ชมสตัวท์ะเลมากมาย เชน่ งทูะเล 
ปลงิทะเล หอยเมน่ กุง้มงักรยกัษ์ ปอูลาสกา้ และทีส่ดุของความอลังการเกนิบรรยาย ตูป้ลาอะครลีคิ
ทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น ขนาดกวา้ง 22.5 เมตร สงู 8.2 เมตร และหนาถงึ 60 ซม. ฉากหลังเป็นฉลาม
วาฬและปลากระเบนขนาดยกัษ์ซึง่เป็นไฮไลทข์องอควาเรยีมแหง่นี ้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัโลก
แหง่ทอ้งทะเลตามอธัยาศัย จากนัน้ชม การแสดงปลาโลมาแสนรู ้  ทีบ่่อแสดงโชวก์ลางแจง้ โอคิ
จัง เธยีรเ์ตอร ์ซึง่มวีาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ทีม่คีวามฉลาดแสนรูท้ีจ่ะทําใหท้า่นประทับใจ
ในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาท)ี   
นําทา่นมุง่หนา้สู่  อเมรกินั  วลิเลจ  American Village  ตัง้อยูใ่นเมอืงทีม่ชี ือ่วา่  ชาตงั  อยู่
ตอนกลางของโอกนิาวา  สรา้งเลยีนแบบแหลง่ชอ้ปป้ิงยา่นซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา  ทีน่ี่
เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้า่นไดเ้ลอืกสรร  นอกจากนีย้งัมสีถานที่
บนัเทงิสรา้งความสนุกสนาน เชน่ โรงภาพยนตร์, โบวล์ิง่, คาราโอเกะ , เกมเซน็เตอร์, ชงิชา้สวรรค์, 
ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร,์ รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, รา้นเสือ้ผา้ และรา้นตัวแทนจําหน่ายตั๋วเครือ่งบนิ  โรงแรม 
และชายหาด เรยีกไดว้า่มรีา้นคา้ตา่งๆ รวมกนัอยูท่ีน่ีเ่กอืบทัง้หมด 
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูJapanese Set  
(พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืงโอกนิาวา่ สดุพเิศษ) 

พักที ่ Hotel Alexander Royal Resort  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (5) 

อสิระใหท้า่น  ชมเมอืงโอกนิาวา่  ตามอธัยาศัย  (ไมม่รีถบสับรกิาร ) จังหวัดโอกนิาวา่เป็นจังหวัดทีม่ี
ความแตกตา่งจากจังหวัดอืน่ๆ ในประเทศญีปุ่่ นเนือ่งจากตําแหน่งทีต่ั่งซึง่อยูห่า่งจากเกาะใหญท่ัง้ 4 
ซึง่เป็นเกาะหลักของประเทศ   จงึทําใหโ้อกนิาวา่มคีวามเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบบัของตนเอง ทัง้
ดา้นประเพณีและวัฒนธรรม ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกนิาวา่ สมัผัสกบั
วัฒนธรรมประเพณีทีน่่าคน้หา ทา่นสามารถเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ตามสถานทีช่อ้ปป้ิงตา่งๆ อาท ิ
Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, รา้น 100 เยน, Use Shop หรอื
หา้งสรรพสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมายตามเสน้ทางของ Monorail 

  **พเิศษสําหรบักรุป๊ 05-08 ต.ค. 60 สามารถเทีย่วชมงานประเพณีชกักะเยอ่ยกัษป์ระจําปีของโอกนิาวา่ *** 
ซึง่ปีนีง้านจะจัดขึน้ในวันที ่8 ต.ค. 60 นีเ้ทา่นัน้ งานประเพณีชกักะเยอ่เชอืกยกัษ์ประจําปีแหง่เมอืง
นาฮา (Giant Tug-of-War) มรีากฐานมาจากขนบธรรมเนยีมทอ้งถิน่ทีเ่กา่แกห่ลายศตวรรษ 
ประเพณีชกักะเยอ่นีจั้ดขึน้เพือ่ขอฝนหรอืความมัง่คั่ง ธรรมเนยีมนีค้อ่ยๆ หายไปในชว่งทศวรรษ 

วนัที ่4 อสิระตามอธัยาศยั (โดยมไีกดค์อยแนะนําการเดนิทาง)  - สวุรรณภมู ิ



1930 แตใ่นปี 1971 เพือ่เป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีของการบรหิารงานเทศบาลแหง่เมอืงนาฮา 
กจิกรรมการชกักะเยอ่นีจ้งึหวนกลับมาอกีครัง้ ในปัจจบุนั งานประเพณีชกักะเยอ่เชอืกยกัษ์แหง่เมอืง
นาฮาจัดขึน้เพือ่ขอความมัง่คั่งใหแ้กโ่อกนิาวาและขอสขุภาพทีด่ใีหแ้กผู่เ้ขา้รว่มงาน งานนีด้งึดดูผูค้น
ไดม้ากกวา่ 250,000 คนในแตล่ะปี 
เชอืกเสน้ยกัษ์ไดรั้บการบนัทกึไวโ้ดย Guinness Book of World Records ในฐานะทีเ่ป็นเชอืกฟาง
เสน้ทีใ่หญท่ีส่ดุของโลก เชอืกมคีวามยาว 200 เมตร และมน้ํีาหนัก 43 ตัน ในการแขง่ขนัชกักะเยอ่ 
มกีารใชเ้ชอืกตดิไวท้ีด่า้นขา้งสําหรับดงึ การแขง่ขนัทีค่กึคักนีส้ามารถมผีูเ้ขา้รว่มไดม้ากถงึ 15,000 
คน 
และทา่นสามารถชอ้ปป้ิง ถนนโคคไุซ หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ "The Miracle of Mile" นัน้เป็นถนน
สายสัน้ ความยาว1.6 กโิลเมตร ทีไ่ดช้ ือ่วา่ The Miracle of Mile นัน้ก็ดว้ยความรวดเร็วในการบรูณะ
ถนนในชว่งหลังสงคราม ตลอดสองฝ่ังถนนนัน้เต็มไปดว้ยรา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายข องที่
ระลกึ รา้นอาหาร รา้นเคลอืบ 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิงทีต่า่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 
 
 

รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดยีวบนเกาะแหง่นี ้โดยจะวิง่ผา่นใจกลางเมอืงนะฮา เริม่ตน้จาก
สนามบนิไปยงัสถานทีต่า่งๆ รวมทัง้หมด 15 สถาน ีแนะนําวา่หากเดนิทางในเมือ่เมอืงนะฮา เดนิทาง
ดว้ยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวกทีส่ดุ หากน่ังจากตน้สถาน ีไปถงึสถานสีดุทา้ยใชเ้วลาเพยีง 27 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คา่รถไฟฟ้าโมโนเรลแบบใชไ้ดไ้มจํ่ากดัรอบ (ใชไ้ด ้24 ชัว่โมง) ราคา 700 เยน 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาฮา กรณุาตรงตอ่เวลานัดหมาย 
21.20 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีย่วบนิที ่MM 989 
 ***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งทัง้ไปและกลับ*** 
00.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา 



เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้ง

พกัเป็นหอ้งทีน่อน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น 

บางโรงแรมอาจจะไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้

สําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้าร

ควบคมุของบรษิทัฯ เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หาก

เกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็น

สําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,000 เยน ตลอดทรปิ  
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ กรณุาชําระยอดเต็มจํานวน ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ําการจอง  

หากไมชํ่าระภายในวนัทีก่ําหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามนั 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 
บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว ค่าซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิิ

บารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแต่



จะพอใจในการบรกิาร) 
 
เงือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชําระคา่ทัวรย์อดเต็มจํานวน หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร์

ทัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีาร

การันตมีดัจําทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ัก
ตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้
เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 
คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษี
น้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแ ปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีที่
เกดิเหตสุดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความ
ปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยั
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม 
และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที่
อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้- ออก
ตามประเทศทีร่ะบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หาก
ทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละ
รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อ มรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 



 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ที่ อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพํานักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก 
โรงแรม เป็นตน้) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 
เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีาร

จดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ

เพือ่การพํานักระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญีปุ่น่ อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม  

ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ  
 

 


