
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรมที่พกั 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ – – – – 

2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินนาฮะ (โอกินาวา) – ตลาดปลา 
– ปราสาทชูริโจ - โรงกลัน่สุราอาวาโมริ – ถนนโคะคุไซ 

–   SMILE NAHA CITY หรือ RED 
PLANET หรือ SUN QUEEN 

หรือเทียบเท่า 3 
โอกนิาวาเวลิด์– ถ า้เกียวคุเซ็นโด - ช้อปป้ิงอาชิบิน่าเอ้าท์เลต็ เซะนะกะจิ
มะ อุมคิะจ ิเทอเรส 

   

4 อสิระท่องเที่ยว หรือ ช้อปป้ิงเตม็วนั (ไม่มรีถบริการ)  – – 

5 ร้านโอกาชิ โกเตน็ – พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ชุราอูม-ิเกาะโคริ    

SUN COAST หรือMIYUKI 
HAMABARU RESORT หรือ 

RESONEX NAGO 

6 
ผามันซะโมะ - หมู่บ้านอเมริกัน มิฮามะ - สนามบินนาฮะ (โอกินาวา)- 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

  – - 

 ก าหนดเดนิทาง : วนัที ่30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2563  

WONDERFUL JAPAN 

 

OKINAWA – CHURAUMI 
AQUARIUM 

6 DAYS 4 NIGHTS  

 



 

วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 สนามบินสุวรรณภูม ิ 

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคานเ์ตอร์ C-D สายการบินไทย  
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินนาฮะ (โอกินาวา) – ตลาดปลา -ปราสาทชูริโจ-โรงกลั่นสุรา
อาวาโมริ – ถนนโคะคุไซ 

01.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะโอกนิาว่า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG XXX  
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินนาฮะ หมู่เกาะโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธี

การศุลกากรเรียบร้อยแลว้ (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าท่ีประเทศไทย 2 ชั่วโมง)ส ำคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่

อนญุำตให้น ำ อำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว์ พชื ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษจบัและปรับ 
 น าท่านสู่ตลาดปลาโทมาริยุมาจิ (TOMARIIYUMACHI FISH MARKET)ตั้งอยู่ในท่าเรือประมงของเมืองนา

ฮะเป็นตลาดปลาท่ีมีแหล่งขายปลาทูน่าชั้นเยี่ยมจากสหกรณ์การ
ประมงโอกินาว่ารวมถึงสาหร่ายโมซุคุแบบขายส่งซ่ึงถ้ามาได้
จงัหวะพอดียงัสามารถชมการขนยา้ยปลาไดผ้า่นกระจกใสในแต่ละ
วนัมีปลาเขา้มาท่ีน่ีโดยเฉล่ีย 20 ตนัและอาจสูงถึง 50 ตนัในวนัท่ีจบั
ไดม้ากโดย 70% ของทั้งหมดเป็นปลาทูน่าท่ีตลาดปลาน้ีมีร้านขาย
ปลาสดอยู่หลากหลายร้านเมนูแนะน าคือทูน่าซาชิมิและขา้วหน้า
ปลาทูน่าซ่ึงชนิดของปลาทูน่าจะแตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล  
น าท่านเดินทางสู่ปราสาทชูริโจ(SHURIJO CASTLE)เป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในโอกินาว่าไดรั้บข้ึนทะเบียน
เป็นUNESCO WORLD HERITAGE เม่ือปี 2000 ปราสาทชูริเดิมได้
สร้างข้ึนในช่วงปลายยุค 1300 ในราชวงศข์องอาณาจกัรริวกิว (THE 
KINGDOM OF RYUKYU) ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นท่ีประทับของ
กษัตริย์ภายหลังการรวมเป็นหน่ึงเดียวของราชอาณาจักรริวกิว
สถานท่ีแห่งน้ีได้เป็นศูนย์กลางของทั้ งการเมือง , การทูตการ
ต่างประเทศและศิลปวฒันธรรมในยุคสมยัของราชอาณาจกัรริวกิว
อาคารท่ีมีอยู่ในปัจจุบันสร้างข้ึนในปี 1992 รวมถึงประตูชูเรม่อน
(SHUREIMON GATE) และเน่ืองจากตวัปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาจึงท าให้สามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮะ
ท่ีงดงามอีกดว้ย (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงกลั่นสุราอาวาโมริ (AWAMORI FACTORY)โรงกลัน่สุรายี่ห้ออาวาโมริเป็นสุรา

กลัน่ชนิดแรกของญ่ีปุ่นเป็นของข้ึนช่ือของโอกินาว่าใช้ข้าวไทย (พันธ์ุอินดิกา) เป็นส่วนประกอบหลกัใน
ศตวรรษท่ี 15 ชาวริวกิวไดรั้บวิธีการกลัน่เหลา้ขาวจากชาวสยามจากการติดต่อคา้ขายกบักรุงศรีอยุธยาและน ามา
ปรับกรรมวิธีให้เขา้กบัภูมิอากาศท่ีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 22 องศาสุราอาวาโมริเม่ือใชเ้ช้ือราจากโคจิด ามาย่อย
หมกัขา้วแลว้น าไปบ่มในไหดินเผาหลายสิบปีผลลพัธ์ท่ีไดคื้อสุรารสนุ่มนวลชั้นดีท่ีต่างจากเหลา้ขาวในแบบไทย
โดยส้ินเชิง 



 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร---ชาบู ชาบู 
น าท่านเดินทางสู่ถนนโคะคุไซ (KOKUSAI STREET)เป็นถนนสายหลกัของเมืองนาฮะความยาว 1.6 กิโลเมตร
ถนนช็อปป้ิงแห่งน้ีไดรั้บฉายาวา่“1 ไมลม์หศัจรรย”์ตลอดสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายเส้ือผา้
หา้งสรรพสินคา้ร้านขายของเก่าร้านของท่ีระลึกร้านของฝากมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือกนัอยา่งอิสระ 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั SMILE NAHA CITY หรือ RED PLANET หรือ SUN QUEENหรือเทียบเท่า 

วนัที่ 01 มกราคม 2563      โอกนิาวาเวลิด์– ถ า้เกยีวคุเซ็นโด-ช้อปป้ิงอาชิบิน่าเอ้าท์เลต็ เซะนะกะจมิะ อุมคิะจ ิเทอเรส 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พกั 

 หลังจากนั้ นน าท่ าน เดินทางสู่ โอกิน าว่ าเวิล ด์  (OKINAWA 
WORLD)น า ท่ าน ช มส ถ าน ท่ี ไ ฮไลท์ คื อถ ้ า เกี ย ว คุ เซ็ น โด 
(GYOKUSENDO CAVE)เป็นถ ้ าหินงอกหินย้อยธรรมชาติ ท่ี
ก าเนิดข้ึนเม่ือ300,000 ปีก่อนมีความยาวประมาณ5 กิโลเมตรเป็นถ ้า
ท่ียาวเป็นอนัดบัสองของประเทศญ่ีปุ่นเปิดให้เขา้ชมระยะทางเดิน
ยาว850 เมตรตลอดทางเดินเต็มไปดว้ยหินงอกหินยอ้ยขนาดเล็ก
ใหญ่จดัไฟไลทอ์พัสว่างไสวสวยงามใหส้ามารถเดินชมไดภ้ายในถ ้าจะมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปีเพราะเป็นท่ีท่ีธาร
น ้าไหลผา่นซอกหินอยูต่ลอดเวลาและท่ีน่ียงัมี“ถ ้าคาเฟ่”อีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร---บุฟเฟ่ต์ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่อาชิบิน่าเอ้าท์เล็ตมอลล์ (OUTLET MALL ASHIBINAA)เป็นเอา้ท์เลต็มอลลท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน

เมืองนาฮะรวบรวมร้านไวก้ว่า 60 ร้านมีขายสินคา้แบรนดด์งัระดบัพรีเมียมท่ีหลายๆคนรู้จกันอกจากน้ียงัมีร้าน
ขายสินคา้ระดบัธรรมดาแบบหลากหลายเช่นรองเทา้เคร่ืองประดบัสินคา้เก่ียวกบักีฬาเส้ือผา้เด็กและอ่ืนๆอีก
มากมายท าให้ทุกคนสามารถจบัจ่ายใชส้อยไดต้ามความตอ้งการนอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและศูนยอ์าหารอีก
ดว้ย  
จากนั้นน าท่านสู่ เซะนะกะจิมะ อุมิคะจิ เทอเรส (SENAGAJIMA UMIKAJI TERRACE) มอลล์เล็กๆ บน
เกาะเซะนะกะจิมะ ตวัอาคารและก าแพงสีขาวกบัฉากหลงัเป็นทอ้งฟ้าและน ้ าทะเลท าใหไ้ดรั้บบรรยากาศสบาย 
ๆ แบบรีสอร์ทตากอากาศ กว่า 30 ร้านคา้และร้านอาหารท่ีคดัสรรมาเฉพาะ มีตั้งแต่ร้านขายเคร่ืองประดบัและ
ของท่ีระลึกพ้ืนเมือง ร้านขายผลิตภณัฑ์ผกัและผลไมจ้ากโอกินาวะ รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย ท่ีเหมาะแก่
การนัง่ชมพระอาทิตยต์กริมทะเล พร้อมจิบคอ็กเทลแกก้ระหายไปพร้อมกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร--- JAPANESE SET 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั SMILE NAHA CITY หรือ RED PLANET หรือ SUN QUEEN หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 02 มกราคม 2563 อสิระท่องเที่ยว หรือ ช้อปป้ิงเตม็วนั (ไม่มรีถบริการ) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พกั 

 *อสิระท่องเที่ยวเตม็วนั**ไม่มีรถบสับริการในวนัน้ีค่าเดินทางไม่รวมในค่าทวัร์มีไกดแ์นะน าการเดินทาง * 
ให้ท่านชอ้ปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในโอกินาว่าหรือทดลองนัง่ยอิูเรล (YUI RAIL) รถไฟโม
โนเรลแห่งแรกในโอกินาว่าท่ีเร่ิมจากสถานท่ีสนามบินนาฮะถึงสถานีชูริระหว่างทางท่านสามารถชมวิวอนั
สวยงามของเมืองนาฮะไดอี้กดว้ย 



 

ยุอิเรล (YUI RAIL) คือบริการขนส่งสาธารณะท่ีว่ิง
เช่ื อม เส้ นท างระหว่ างสนาม บินน าฮะ  (NAHA 
AIRPORT) กบัพ้ืนท่ีแถบชุริ (SHURI) จากสนามบิน
มายงัสถานียุอิเรล (YUI RAIL) มีทางเดินเช่ือมกนัซ่ึง
ใช้เวลาเดิน 3 นาทีเท่านั้น และยงัมีสถานีกระจายอยู่
ตามสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมต่างๆ อย่างเช่น ถนน
โ ค ะ คุ ไ ซ โ ด ริ  (KOKUSAIDORI STREET) แ ล ะ
ปราสาทชุริ  (SHURI CASTLE) สถานท่ีจ าหน่าย : 
สามารถซ้ือได้ท่ี เคร่ืองจ าหน่ายตั๋วอัตโนมัติหรือท่ี
เคาน์เตอร์จ าหน่ายตั๋วตามสถานีต่างๆ เวลาเดินรถ  : 
เทียวแรก 06.00  เท่ียวสุดทา้ย 23.30 

 สถานที่แนะน า 
1.ตลาดสาธารณะมะกชิิ (MAKISHI PUBLIC MARKET) : สถานี MAKISHI 
นบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึง แต่ ตลาดซะคะเอะมะจิ (SAKAEMACHI MARKET) ซ่ึงมีขนาดเล็ก
กว่าก็เป็นตลาดท่ีแนะน าส าหรับผูท่ี้อยากจะลองสัมผสักบับรรยากาศแบบทอ้งถ่ิน เพราะเป็นตลาดท่ีคนทอ้งถ่ิน
ในโอกินาวะ (OKINAWA) นิยมมาใชบ้ริการกนัเป็นปกติจนเปรียบไดก้บัเป็น “ครัวแห่งโอกินาวะ” เลยทีเดียว 
ดา้นในตลาดเต็มไปดว้ยร้านคา้มากมายแน่นขนดั ทั้งร้านขายเน้ือ ร้านขายปลาสดๆ ร้านขายอาหารส าเร็จรูป 
ตลอดจนร้านขายเส้ือผา้เรียงรายเต็มไปหมด นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านเหลา้สไตลญ่ี์ปุ่นหรืออิซากายะ 
(ISAKAYA) ท่ีเนืองแน่นครึกคร้ืนไปดว้ยลูกค้าในทอ้งถ่ินและนักท่องเท่ียวเป็นประจ าทุกวนันับเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีแมไ้ม่ไดโ้ด่งดงัมากแต่กใ็หเ้ราไดส้มัผสัผูค้นในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
2.ถนนทสึโบยะ ยาจมุิน (TSUBOYA YACHIMUN STREET) :สถานี MAKISHI 
ถนนทสึโบยะ ยาจิมุน (TSUBOYA YACHIMUN STREET) ถนนสายสั้นๆ เพียง 330 เมตรท่ีเต็มไปดว้ยร้าน
เคร่ืองป้ันดินเผาทสึโบยะตลอดสองขา้งทาง พายอ้นอดีตในบรรยากาศเก่าๆ เม่ือ 300 ปีก่อน ซ่ึงรัฐบาลริวกิวได้
รวบรวมเตาเผาเคร่ืองป้ันดินเผาและช่างฝีมือท่ีกระจายอยูท่ัว่โอกินาวะมารวมไวท่ี้น่ี ปัจจุบนัมีทั้งเวิร์คช็อปศิลปะ
เซรามิก ร้านคา้ แกลเลอรี รวมถึงพิพิธภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาทสึโบยะใหไ้ดเ้ท่ียวชม 
3.DFS GALLERIA OKINAWA : สถานี OMOROMACHI 
เป็นแหล่งรวมร้านปลอดภาษีท่ีมีแบรนดช์ั้นน าของโลกมากกวา่ 130 ร้านเลยทีเดียว เป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรับ
ทั้งคนญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติรวบรวมทั้งแบรนด์เนมหรือเคร่ืองส าอางค์ไวอ้ย่างมากมายสินคา้บางอย่างท่าน
สามารถซ้ือไดใ้นราคาท่ีถูกกว่าขา้งนอกถึง 40% และยงัมีร้านขายขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่นอีกเป็นจ านวนมากให้
ท่านไดล้องซ้ือและลองชิมกนัมากมาย 
4.ห้าง AEON และ JUSCO : สถานี OROKU 
ย่านสถานี OROKU น้ีเป็นหน่ึงในสวรรค์แห่งการชอปปิงของโอกินาว่า และยงัเป็นย่านท่ีข้ึนช่ือว่าของถูกอีก
ดว้ย ห้าง AEON และ JUSCO เป็น 2 สถานท่ีห้ามพลาด เพราะมีทั้งเคร่ืองใชใ้นบา้น ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ต่าง ๆ ขนม และเส้ือผา้แบรนดญ่ี์ปุ่นมากมาย 



 

5. ร้าน RYUKYU SHINMEN TONDOU  : สถานี OROKU 
ร้านราเมนช่ือดงัท่ีสุดในจงัหวดัโอกินาวา่ ท่ีอยากใหท่้านไดล้องชิม โดยจุดเด่นจะอยูท่ี่รสชาติของน ้าซุปกระดูก
และจะมีการแบ่งเป็นราเมนผูช้าย คือสีด าและราเมนผูห้ญิงคือสีแดง ซ่ึงถือเป็นกิมมิคของทางร้านอีกดว้ย 
6.ตลาดSAKAEMACHI MARKET :สถานี ASATO 
ตลาดยคุเก่าแกแห่งเมืองโอกินาวา่ ท่านจะไดส้มัผสักล่ินอายแห่งยคุโชวะเรียกวา่เป็นตลาดท่ีส่วนมากจะมีแต่ชาว
ทอ้งถ่ินเท่านั้นท่ีรู้จกัช่วงเวลาแนะน าให้ไปคือช่วงเยน็ถึงดึกถนนแห่งน้ีจะเต็มไปดว้ยอิซากายะหรือร้านเหลา้
สไตลญ่ี์ปุ่น ซ่ึงเป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจแน่นอนส าหรับชาวต่างชาติ 
โปรแกรมแนะน าส าหรับท่านที่ช่ืนชอบแนวธรรมชาติ 
7. เกาะอชิิงาก+ิป่ันจกัรยานเกาะทาเคโตม ิ
เกาะอิชิงากิตั้งอยูใ่นหมู่เกาะยาเอะยามะมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 
3 บนเกาะมีหาดทรายขาวเนียนละเอียดมากมายโดยเฉพาะท่ี
หาดโยเนะฮาระ (YONEHARA) เป็นจุดเล่นน ้ าและด าน ้ าต้ืน
ยอดนิยมมีแนวปะการังท่ีอุดมสมบูรณ์สวยงามรวมถึงอ่าวคาบิ
ระ (KABIRA BAY)สามารถนั่งเรือทอ้งกระจกเพ่ือชมโลกใต้
ทะเลนอกจากน้ียงัมีกิจกรรมเดินป่าพายเรือคายคัไปตามแม่น ้ า
เกาะทาเคโตมิตั้งอยูใ่นหมู่เกาะยาเอะยามเช่นเดียวกบัเกาะอิชิงา
กิเกาะแห่งน้ีมีจุดเด่นคือหมู่บ้านริวกิวท่ียงัคงรักษาวีถีชีวิตดั้ งเดิมและวฒันธรรมของโอกินาว่าในอดีตไว้
บา้นเรือนท่ีมีหลงัคากระเบ้ืองสีแดงลอ้มรอบดว้ยแนวก าแพงหินสามารถนัง่รถลากดว้ยควายเท่ียวชมถนนสาย
วฒันธรรมหรือจะเช่าจกัรยานป่ันชมรอบๆรวมทั้งป่ันไปยงัชายหาดเพ่ือเล่นน ้ าไดอี้กดว้ยนักท่องเท่ียวนิยมมา
เท่ียวท่ีเกาะแห่งน้ีเป็นONE DAY TRIP เพราะใชเ้วลาเดินทางจากเกาะอิชิงากิเพียง 10 นาทีเท่านั้น 
อสิระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั SMILE NAHA CITY หรือ RED PLANET หรือ SUN QUEENหรือเทียบเท่า 

วนัที่ 03 มกราคม 2563 ร้านโอกาชิ โกเตน็-พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ชุราอูมิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านโอกาชิโกเตน็ (OKASHIGOTEN)ร้านขายขนมท่ีมีช่ือเสียงมากในโอกินาว่ามีความ
เก่าแก่เป็นเจา้แรกท่ีขายทาร์ตมนัม่วงท่ีเป็นของฝากข้ึนช่ือถา้หากไดม้าเยือนสามารถชมโรงงานผลิตทาร์ตมนัม่วง
ไดด้ว้ยนอกจากน้ีภายในร้านขายขนมท่ีท าจากวตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีใช้ภายในทอ้งถ่ินไม่ว่าจะเป็นมนัม่วง
สบัปะรด 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

บ่าย หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ชุราอู
มิ  (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM)ตั้ ง อ ยู่ ภ าย ใน
OCEAN EXPO PARK เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ญ่ี ปุ่น จุด เด่นของท่ี น่ี คือแท็ งก์น ้ า คุโรชิโอะ (KUROSHIO 
TANK) เป็นหน่ึงในแท็งก์น ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกซ่ึงใน
แท็งก์น้ีมีดาวเด่นอย่างฉลามวาฬและปลากระเบนราหูอาศยัอยู่
นอกจากน้ียงัส่ิงมีชีวิตใตน้ ้ าอีกมากมายไม่วา่จะเป็นท่ีอาศยัตั้งแต่
บริเวณน ้ าต้ืนถึงนอกทะเลคุโระชิโอะจนกระทัง่ทอ้งทะเลลึกหลากหลายส่ิงมีชีวิตใตน้ ้ าเหล่าน้ีลว้นท าให้ผูเ้ขา้
เยี่ยมชมต่ืนตาต่ืนใจใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าชุราอูมิมี ท่ีจัดการแสดงปลาโลมาแสนรู้ (OKICHAN 
THEATER) เวลาแสดงรอบละประมาณ 20 นาที  
**กรุณาตวจสอบรอบการแสดงก่อนเขา้ชมไม่เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม** 

 น าท่านเดินทางสู่เกาะโคริ (Kouri Island) เกาะสวยท่ีลอ้มรอบดว้ยทะเลสีเขียวมรกตมีชายหาดทะเลน ้ าต้ืนท่ี
สามารถเดินเล่นถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยัจุดเด่นระหว่างการเดินทางไปยงัเกาะโคริคือสะพานโคริเป็นสะพานท่ี
เช่ือมจากแผน่ดินหลกัของโอกินาวา่มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตรโดยเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในโอกินาวา่ระหวา่ง
ท่ีขบัรถขา้มสะพานกส็ามารถชมวิวทะเลรอบดา้นไดท้ าใหก้ลายเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีไดรั้บความนิยม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร---ยากนิิกุ 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั SUN COAST หรือMIYUKI HAMABARU RESORT หรือ RESONEX NAGO หรือ
เทียบเท่า 

วนัที่ 04 มกราคม 2563 ผามนัซะโมะ-หมู่บ้านอเมริกนั มฮิามะ - สนามบินนาฮะ (โอกินาวา)- กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ผามันซะโมะ (CAPE MANZAMO)สามารถรองรับคนท่ีไปเยือนไดถึ้ง 10,000 คนจึงเป็นท่ีมา

ของช่ือมนัซะโมะรูปร่างของหินลกัษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้ออกสู่ทะเลจีนตะวนัออกมีความสูงชนักว่า 20 
เมตรเป็นจุดเด่นท่ีผูม้าเยือนตอ้งถ่ายรูปคู่เป็นท่ีระลึก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอเมริกัน มิฮามะ (MIHAMA AMERICAN VILLAGE)ศูนยร์วมแหล่งความบนัเทิง

ขนาดใหญ่สร้างใหบ้รรยากาศคลา้ยแหล่งช็อปป้ิงในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะโอ
กินาว่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีส้ินคา้หลากหลายสไตลเ์ส้ือผา้แฟชัน่ร้านขายของท่ีระลึกหา้งสรรพสินคา้ซุปเปอร์
มาร์เก็ตรวมทั้งแหล่งใหค้วามบนัเทิงเช่นชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ท่ีเป็นจุดเด่นของท่ีน่ีโรงภาพยนตบ์าร์เกมส์เซ็น
เตอร์ร้านอาหารคาราโอเกะเป็นตน้ 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮะ (โอกนิาว่า) เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางเดินทางกลบั 

18.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG XXX  
20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 
********************** ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ********************** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2  ท่าน 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

30 ธันวาคม - 04 มกราคม 2563 39,900.- 12,500.- 

เดก็ทารกอายุต า่กว่า 2 ปี ราคา 6,500 บาท 

 

อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) กรณีตอ้งการพกัหอ้ง TRIPLE 3 ท่าน หากโรงแรมไม่มีห้อง TRIPLE ลูกคา้

ตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคู่ (TWIN) และ 1 หอ้งเด่ียว (SINGLE)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ืองน ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
 ค่ามคัคุเทศกช์ านาญเสน้ทาง คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 บริการน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด 

 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ยกเลิกเม่ือ 1 กรกฎาคม 2556) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ ท่านละ 5,000 เยนตลอดทริป  

http://www.wonderfulpackage.com/


 

ค่าทิปมคัคุเทศก์ไทย ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน 
 
 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39วนั หกัเงินมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24วนั หกัมดัจ า 50 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์/ท่าน 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วนั หกัมดัจ า 80 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์/ท่าน 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เกบ็ 100 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ / ท่าน 
**ส าคญั!! บริษทัท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้
เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 



 

4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(EXTRA BED)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น ECONOMY CLASS) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


