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OKINAWA HAPPY NEW YEAR 6D4N (TG)  

·บนิตรง กรงุเทพฯ-โอกนิาวา่ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL 
(TG) พรอ้มบรกิารอาหาร และ ฟรนี า้หนกักระเป๋าขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 
กโิลกรมั                  

·พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พรอ้มอาหารเชา้ 

·เทีย่วครบไฮไลท ์เมอืงโอกนิาวา่ ผาหนิมนัซะโมะ พพิธิภณัฑเ์หลา้อะวาโมร ิหมูบ่า้นมฮิามะ
สไตลอ์เมรกินั ปราสาทชูร ิโอกนิาวา่เวลิด ์ถ า้เกยีวคเุซ็นโด โรงงานขนมเคก้ ASHIBANA 
OUTLET MALL และถนนโคคไุซโดร ิ

·เมนพูเิศษ YAKINIKUและSHABU SHABU!!! 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนินาฮา(โอกนิาวา่) - ตลาดปลาโทมารยิุมาจ ิ- 
ปราสาทชูรโิจ -   พพิธิภณัฑเ์หลา้อะวาโมร ิ- ถนนโคคไุซโดร ิ

3  โอกนิาวา่เวลิด ์- ถ า้เกยีวคเุซ็นโด - อะชบินิา่เอา้เล็ท - อมุคิะจเิทอเรส 

4  อสิระทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ 

5  เกาะโคร ิ- โรงงานขนมเคก้มนัเทศ โอกาช ิโกเต็น - พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชูราอมุ ิ

6  ผาหนิมนัซะโมะ -หมูบ่า้นมฮิามะสไตลอ์เมรกินั - สนามบนินาฮา (โอกนิาวา่) - ทา่
อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

30 Dec 2019 - 04 Jan 

2020  
39,888  39,888 38,888 6,900 11,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
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20.30  คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 
เคานเ์ตอร ์C-D                        สายการบนิไทย (TG)โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น      

 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนินาฮา(โอกนิาวา่) - ตลาดปลาโทมารยิุมาจ ิ
- ปราสาทชูรโิจ -   พพิธิภณัฑเ์หลา้อะวาโมร ิ- ถนนโคคไุซโดร ิ

01.30  ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิไทย  (TG)  เทีย่วบนิ
TG***  (เนือ่งจากเป็นไฟลท์บนิเหมาล า เลขไฟลท์จะออกใกล้ๆ วนั
เดนิทาง)  (บนเครือ่งมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่) 

08.00  เดนิทางถงึ สนามบนินาฮา เมอืงโอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ช ัว่โมง) 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรญีปุ่่ น น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโอกิ
นาวา่ ระหวา่งทางผา่นชมววิทวิทศันอ์ันงดงามภายในเกาะและสมัผัสกบัวฒันธรรมความ
เป็นอยูข่องชาวโอกนิาวา่ ในอดตีเป็นศนูยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิ แตถ่กูญีปุ่่ นยดึเอา
มาผนวกเขา้ดว้ยกัน ปัจจบุันเป็นเมอืงเอกและเป็นเมอืงพกัตากอากาศ และยงัเป็นตน้
ก าเนดิศลิปะการตอ่สูอ้ยา่งคาราเตอ้กีดว้ย หาดทรายขาวสวย น ้าทะเลสคีรามใสสะอาด 
ปะการงัทีย่งัคงสมบรูณ์ ท าใหจั้งหวดัโอกนิาวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญอกีทีห่นึง่ของ
ญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาโทมารยิุมาจ ิเป็นตลาดปลาในนาฮะทีม่ี
แหลง่ขายปลาทนู่าชัน้เยีย่มจากสหกรณ์การประมงโอกนิาวะ รวมถงึสาหรา่ยโมซคุแุบบ
ขายสง่ นอกจากนีย้งัสามารถชมการขนยา้ยปลาไดผ้า่นกระจกใส ในแตล่ะวนัมปีลาเขา้
มาทีน่ีโ่ดยเฉลีย่ 20 ตัน และอาจสงูถงึ 50 ตนัในวนัทีจั่บไดม้าก โดย 70% ของทัง้หมด
เป็นปลาทนู่า เมนูแนะน าคอืทนู่าซาชมิ ิและขา้วหนา้ปลาทนู่า ชนดิของปลาทนู่าจะ
แตกตา่งกันตามฤดกูาล ถา้อยากลองปลาทนู่าของแตล่ะฤดลูะก็ ทีน่ีนั่บเป็นแหลง่ชัน้
ยอดทเีดยีว  จากนัน้น าทา่นสู ่ปราสาทชูรโิจ (SHURI CASTLE) เป็นปราสาทเกา่แก่
ของเมอืงนาฮา ซึง่เป็นเมอืงหลวงของจังหวดัโอกนิาวา่ ในอดตีคอืหัวใจของราชวงศร์วิ
กวิ ทีไ่ดแ้ยกตัวออกมาจากเกาะหลกัประเทศญีปุ่่ น ทีน่ีเ่คยเป็นประเทศอสิระทีม่ี
วฒันธรรมเป็นของตัวเอง ซึง่ปราสาทแหง่นีท้ าหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของการบรหิาร และ
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของกษัตรยิม์านานหลายรอ้ยปี จนกระทัง่กลายเป็นจังหวดัโอกนิาวา่ในปี 
1879 ซึง่ปราสาทแหง่นีไ้ดร้บัขึน้บัญชเีป็น UNESCO World Heritage และเนือ่งจากตัว
ปราสาทตัง้อยูบ่นเนนิเขา จงึท าใหส้ามารถมองเห็นววิเหนอืเมอืงนาฮาทีง่ดงามอกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (1) เมน ูJAPANESE SET    
จากนัน้น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑเ์หลา้อะวาโมร ิ(AWAMORI MUSEUM) ตัง้อยูท่ีโ่รง
กลั่นเซอฟิคุอุะวาโมร ิโดยน าเสนอประวตัคิวามเป็นมา และขัน้ตอนการผลติเหลา้ของ
ชาวโอกนิาวา่ ซึง่จะเห็นอปุกรณ์ เครือ่งใช ้และขวดทีเ่คยใชต้ัง้แตอ่ดตี และเชือ่ม
สมัพันธก์บัการเป็นเครือ่งดืม่ของทอ้งถิน่ พพิธิภัณฑแ์หง่นีย้งัมนีทิรรศการแสดงประวตั ิ
และฉลากทีด่ทีีส่ดุของยาเอะยามะ พรอ้มกบัค าอธบิายกระบวนการผลติและเขา้ชมโรง
กลั่น ซึง่จะมมีมุใหท้ดลองชมิรสชาตขิองเหลา้ทีเ่ป็นทีช่ ืน่ชอบของคนโอกนิาวา่ จากนัน้
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น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนโคคไุซโดร ิ(KOKUSAIDORI STREET) เป็นถนนสายหลกั
ทีท่อดยาว 2 กโิลเมตรผา่นใจกลางเมอืงนาฮะ โดยเริม่จากสถานขีนสง่นาฮะ(NAHA 
BUS TERMINAL) และหอประจ าจังหวดั (PREFECTURAL HALL) สองขา้งทางเรยีง
รายไปดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ บาร ์โรงแรม รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และ
หา้งสรรพสนิคา้ นอกจากนีย้ังสามารถเดนิไปยังถนนเฮวาโดร ิ(HEIWADORI) มตุสมึโิด
ร(ิMUTSUMIDORI) และอจิบิะโดร(ิICHIBADORI) ซึง่เป็นถนนทีแ่ยกออกมาจากถนน
โคคไุซโดร ิตดักับถนนโอคเิอโดร ิ(OKIEIDORI) อกีดว้ย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) เมน ูBUFFET 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั RESONEX NAHA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

  

วนัที ่3 โอกนิาวา่เวลิด ์- ถ า้เกยีวคเุซ็นโด - อะชบินิา่เอา้เล็ท - อมุคิะจเิทอเรส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (3)                     

น าทา่นสู ่โอกนิาวา่เวลิด ์(OKINAWA WORLD) ตัง้อยูใ่นเมอืงนันโจะ จังหวดัโอกิ
นาวา่ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีร่วบรวมเรือ่งราวแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามงามของธรรมชาต ิ
วฒันธรรม และประวตัศิาสตรม์ากมายของโอกนิาวา่ ในตัวโอกนิาวา่เวลิดม์สีถานที่
น่าสนใจหลายแหง่ดว้ยกัน แตส่ถานทีแ่นะน าใหไ้ปเยอืนมากทีส่ดุ คอื ถ า้เกยีวคเุซ็น
โด สามารถเทีย่วชมไดต้ลอดทัง้ปี ถ ้าแหง่นีเ้กดิขึน้จากปะการงัธรรมชาตเิมือ่ 300,000 
ปีมาแลว้ ทา่นจะไดช้มหนิงอกหนิยอ้ยตามธรรมชาต ิตลอดทางเดนิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4) เมน ูLOCAL 

จากนัน้เดนิทางสู ่อาชบินิา่ เอา้ทเ์ลตมอลล ์ASHIBANA OUTLET MALL เอา้ท์
เลตมอลลท์ีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงโอกนิาวา่ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายกวา่ 100 
แบรนดด์งั รวมทัง้ทีจ่ าหน่ายครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น อาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดับ 
น ้าหอม นาฬกิา ฯลฯ  จากนัน้น าทา่นสู ่อุมคิะจเิทอเรส (UMIKAJI 
TERRACE) ศนูยก์ารคา้แหง่ใหมท่ีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาลาดเอยีงบนเกาะเซะนะกะจมิะ 
(Senagajima Island) ตัง้อยูเ่ลยจากรันเวยส์นามบนินาฮะ (Naha Airport) เพยีงไมก่ี่
รอ้ยเมตรเทา่นัน้ จงึสามารถมองเห็นเครือ่งบนิไดใ้นระยะใกลม้าก ทีน่ีม่รีา้นคา้รา้น
เครือ่งประดบั ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงโอกนิาวา่จ าหน่ายใหท้า่นเลอืกชม 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) เมน ู YAKINIKU 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั RESONEX NAHA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 อสิระทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (6) 

ทา่นสามารถเดนิทางเพือ่ไปยงัสถานทีต่า่งๆ ไดอ้ยา่งสะดวก อาทเิชน่ (ไมร่วมคา่
รถไฟและรถบัสบรกิาร) 

ยา่นถนนโคคไุซโดร ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของโอกนิาวา่ ทีช่าวตา่งชาตนิยิมมาเดนิเลน่
กันเป็นอยา่งมาก เพราะทีน่ีม่ทีัง้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงสไตลข์องโอกนิาวา่และ
สนิคา้สไตลญ์ีปุ่่ นอกีมากมาย และบนถนนสายนีย้งัมี
หา้ง DONQUIJOTE หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัจากยา่นชนิจกูมุาเปิดใหบ้รกิาร 24 ช.ม.อกี
ดว้ย หรอืสนุกสนานกบัการทดลองน่ัง YUI MONORAIL รถไฟรางเดีย่วหนึง่เดยีวของ
โอกนิาวา่ เพือ่เดนิทางไปยังยา่นชนิโตชนิทีเ่ป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น ามากมาย 
เชน่ DFS DUTY FREE หนึง่เดยีวของประเทศญีปุ่่ น และหา้งอืน่ๆ เชน่ SPORT DEPOT, 
NAHA PLACE หรอืหากทา่นทีย่ังไมห่น าใจกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ญีปุ่่ นทีห่า้ง AEON 
เลอืกไปชอ้ปป้ิงตอ่ที ่AEON NAHA ทีส่ถาน ีOROKU ไดอ้กีดว้ย 

SHIKINAEN GARDEN อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วทีค่ณุไมค่วรพลาดเมือ่มาเทีย่วโอกนิาวา่ 
SHIKINAEN ถกูสรา้งขึน้ในปลายศตวรรษที ่18 เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของกษัตรยิร์วิกวิ 
พระราชวงัไดถ้กูออกแบบมาอยา่งสวยงามเรยีบงา่ย อาคารท าจากไม ้หลงัคามงุ
กระเบือ้งสแีดง บอ่เลีย้งปลาขนาดใหญ ่และสวนสไตลญ์ีปุ่่ นทีม่ภีมูทิัศนท์ีก่วา้งขวาง มา
สมัผัสแหลง่เรยีนรูท้างประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมชองโอกนิาวา่ ตดิอยูใ่นรายชือ่มรดก
โลกขององคก์ารยเูนสโก คณุจะไดส้มัผัสความงดงามของสวนธรรมชาตพิืน้ทีส่เีขยีวที่
ไมเ่หมอืนทีไ่หน คณุสามารถใชเ้วลาเดนิส ารวจโดยรอบ SHIKINAEN GARDEN และ
หามมุถา่ยภาพสวยๆ ไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 

TSUBOYA POTTERY DISTRICT อยูใ่นอ าเภอ TSUBOYA NAHA เป็นศนูย์
เครือ่งปั้นดนิเผาของชาวโอกนิาวา่ เริม่ตน้มาตัง้แตย่คุอาณาจักรรวิกวิ มกีารจัดแสดง
พพิธิภัณฑง์านศลิปะเครือ่งปั้นดนิเผา TSUBOYA ใหไ้ดเ้รยีนรูป้ระวตัคิวามเป็นมาของ
การท าเครือ่งปั้นดนิเผาทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ของทีน่ี ่

หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิได ้ดงันี ้(ทา่นสามารถสอบถามกบัฝ่ายขาย
หรอืหวัหนา้ทวัรไ์ด)้ 

1.เลอืกซือ้ต ัว๋ YUI MONORAIL เพือ่น่ังชมเมอืงโอกนิาวา่ยามเชา้ จังหวดัโอกนิาวา่
เป็นจังหวดัทีม่คีวามแตกตา่งจากจังหวดัอืน่ๆ ในประเทศญีปุ่่ นเนือ่งจาก ต าแหน่งทีต่ัง่
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ซึง่อยูห่า่งจากเกาะใหญท่ัง้ 4 ซึง่เป็นเกาะหลกัของประเทศ สมัผัสกบั วฒันธรรม
ประเพณีทีน่่าคน้หา ทา่นสามารถเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ตามสถานทีช่อ้ปป้ิง ตา่งๆ อาท ิ
DUTY FREE, TOY R US, NAHA MAIN PLACE, AEON MALL,  รา้น 100 เยน, หรอื
หา้งสรรพสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมายตามเสน้ทางของ MONORAI 

****ทัวรเ์สรมิทัง้หมด จะตอ้งไปจอยทัวรร์ว่มกบักรุป๊อืน่ๆ ไมใ่ชเ่ป็นกลุม่สว่นตัว**** 

(จะตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 2 วนักอ่นกรุป๊จะออกเดนิทาง!!!) 

เขา้สูท่ ีพ่กั SMILE NAHA CITY RESORT HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 เกาะโคร ิ- โรงงานขนมเคก้มนัเทศ โอกาช ิโกเต็น - พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชูราอมุ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะโคร ิเป็นเกาะรปูวงกลม ตัง้อยูท่างทศิ
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของคาบสมทุรโมโตะบ ุบนเกาะหลักเกาะขนาดเล็กแหง่นีโ้อบลอ้ม
ไปดว้ยทะเลสเีขยีวมรกต หลงัจากทีม่กีารเปิดสะพานโครเิชือ่มระหวา่งเกาะโครแิละ
เกาะยากาจใินปี 2548 ท าใหเ้ราสามารถเดนิทางไปยังเกาะหา่งไกลแหง่นีไ้ดด้ว้ย
รถยนต ์มถีนนพาดผา่นเสน้ทางรอบเกาะ ใชเ้วลาประมาณ 10 นาทใีนการเดนิทางรอบ
เกาะ หลงัจากนัน้เดนิทางสู ่โรงงานขนมเคก้มนัเทศ OKASHI GOTEN ขนมเคก้มัน
เทศชือ่ดังแหง่โอกนิาวา่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ขนมเคก้ทีท่ าจากมันเทศในหลากหลาย
รสชาตมิากมาย เป็นของฝากยอดนยิมแหง่เกาะโอกนิาวา่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (8)เมน ูJAPANESE SET  

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชูราอมุ ิ(OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) พพิธิภัณฑ์
สตัวน์ ้าทีท่ันสมยัและใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และยังมชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก ตัง้อยูท่ี่
ต าบลโมโตบ ุเป็นทีแ่สดงพันธุป์ลาทะเลตา่งๆ ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ชัน้ และแตล่ะชัน้จะ
แบง่แยกไปตามโซน คอื TOUCH POOL ซึง่เป็น LAGOON ขนาดเล็ก จ าลองสภาพ
ธรรมชาตขิองปลาทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณแนวปะการัง ซึง่ประกอบไปดว้ย ปลาดาว, หอยเมน่
, ปลงิทะเล และอืน่ๆ ซึง่สามารถใชม้อืเปลา่สมัผัสไดอ้ยา่งใกลช้ดิ ถัดจากนัน้จะเป็น 
JOURNEY TO THE CORAL REEF, THE SEA OF TROPICAL FISH และไฮไลทท์ี่
ส าคัญของพพิธิภัณฑแ์หง่นีค้อื THE KUROSHIO SEA ซึง่เป็นหอ้งทีไ่ดช้ ือ่มาจาก
กระแสน ้าอุน่กโุรชโิวของญีปุ่่ น ภายในหอ้งนีแ้สดงพันธุป์ลาในแทง้คข์นาดใหญส่งูกวา่ 
8 เมตร กวา้งกวา่ 22 เมตร ท าจากอะครลิคิใสหนากวา่ 60 เซนตเิมตร น ้าทะเลไม่
สามารถผา่นเขา้มาได ้ภายในแทง้คน์ีม้ปีลาฉลามวาฬขนาดยาวกวา่ 7 เมตรอยูถ่งึ 3 ตัว 
วา่ยเวยีนไปมาอยา่งสงา่งาม พรอ้มพันธุป์ลาอืน่ๆ ทัง้กระเบนราห ูฉลามสฟ้ีา และปลา
พันธุอ์ ืน่ๆ ในแถบทะเลนี ้ใหท้า่นสามารถถา่ยรปูไดอ้ยา่งใกลช้ดิทัง้แบบพานอรามา่และ
แบบอันเดอรว์อเตอร ์ทา่นจะยงัสามารถพบกบัปลาฉลามพันธุต์า่งๆ อยูอ่กีมากมายใน
หอ้ง SHARK RESEARCH LAB และบรเิวณภายนอกอาคาร ยงัม ีSEA TURTLE HOUSE 
บอ่เลีย้งเตา่ทะเลขนาดใหญ ่และ DOLPHIN LAGOON พรอ้มทัง้ชมการแสดงของ
ปลาโลมาแสนรู ้
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ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) เมน ูSHABU SHABU 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SMILE NAHA CITY  HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่6 ผาหนิมนัซะโมะ -หมูบ่า้นมฮิามะสไตลอ์เมรกินั - สนามบนินาฮา (โอกนิาวา่) - 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (10) 

จากนัน้น าทา่นสู ่ผาหนิมนัซะโมะ (MANZAMO) สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงอัน
โดง่ดังของโอกนิาวา่ จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นคลืน่ใหญโ่ตทีถ่าโถมเขา้มาทีช่ายฝ่ัง
และววิทวิทัศนท์ะเลทีง่ดงามสดุไกลลับตา และยงัเป็นแหลง่ปะการังทะเลทีส่วยงาม ผา
หนิรมิทะเลนีต้ัง้อยูใ่กล ้ๆ กบัทีว่า่การอ าเภอเมอืงหมูบ่า้นอนนะโซง ชือ่ของผาหนิมี
ความหมายวา่ “ทุง่หญา้ทีร่องรับคนไดนั้บหมืน่คน” ซึง่หมายถงึบรเิวณทุง่หญา้สเีขยีว
ขจบีนหนา้ผา จดุเดน่ความงามของผาหนินีค้อื จดุชมววิทีส่ามารถเดนิจากลานจอดรถ
ไดเ้พยีงแค ่1 นาท ีโดยเฉพาะหากทา่นไปผาหนิในตอนเชา้ทา่นจะไดส้ดูอากาศบรสิทุธิ์
พรอ้มกับชมความงามของผนืน ้าทะเลสฟ้ีาใสทีไ่มม่สี ิง่กดีขวางใดๆสดุลกูหลูกูตา ใน
ตอนเย็นทา่นสมัผัสกับอกีบรรยากาศของความงามในยามพระอาทติยใ์กลต้กดนิ พชื
พันธุท์ีอ่ยูใ่นบรเิวณผาหนิหรอื “หมูพ่ันธุไ์มต้ามหนิเกา่แกข่องผาหนิมันซะ” นัน้ไดถ้กู
ก าหนดใหเ้ป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตขิองจังหวดั ทา่นสามารถเดนิเลน่และยงัสามารถจัด
ปิกนกิชมววิความงดงามทางธรรมชาตนิีไ้ด ใกล ้ๆ กบัผาหนิมันซะยงัมโีรงแรมและเรยีว
กังมากมายหลายระดบัใหท้า่นเลอืกพกั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (11)  เมน ูLOCAL 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมฮิามะสไตลอ์เมรกินั (MIHAMA AMERICAN 
VILLAGE) เป็นแหลง่ความบันเทงิขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูภ่าคกลางของเกาะโอกนิาวา่ 
ภายในหมูบ่า้นมลีกัษณะคลา้ยหา้งสรรพสนิคา้กลางแจง้ขนาดใหญท่ีป่ระกอบดว้ย 
รา้นคา้ รา้นเสือ้ผา้ รา้นอาหารจ าหน่ายฮอตด็อกและแฮมเบอรเ์กอร ์รา้นกาแฟ โรง
ภาพยนตร ์MIHAMA 7 และชงิชา้สวรรคข์นาดใหญ ่ นอกจากนีห้า่งออกไปไมไ่กลนัก
เป็นชายหาดทศิตะวนัตกทีเ่หมาะส าหรบัน่ังชมพระอาทติยต์กพรอ้มป้ิงบารบ์คีวิสงัสรรค์
กันไดอ้กีดว้ย  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาฮา 

  

18.00  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG*** 
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(บนเครือ่งมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่) 

20.30  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิหรอืการจราจรเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาไดโ้ดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลักจงึขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง**** 

  

โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดงันี ้:  

1)  โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบใุนรายการทัวร ์จะยงัไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพั่ก อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
โดยจะใชอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกัน ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 1-3 
วนั พรอ้มทัง้ใบนัดหมายการเดนิทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมทีญ่ีปุ่่ น หอ้งพักคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมจะไมม่หีอ้งพักส าหรบั 3 ทา่น (เตยีง
คู+่เตยีงเสรมิ) ซึง่ทา่นอาจจะตอ้งพักเป็น หอ้งทีน่อน 2 ทา่น และ 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และบาง
โรงแรมในหอ้งพกัจะไมม่เีตยีงคู ่อาจจะมแีคเ่พยีง 1 เตยีง (เตยีงใหญ ่1 เตยีง) ส าหรบันอน 2 ทา่น
เทา่นัน้ และบางโรงแรมหอ้งพักแบบ 2 เตยีงเต็ม ทางบรษัิทขออนุญาตจัดหอ้งพกัใหท้า่น แบบพกัทา่น
เดยีว/หอ้ง 

  

**เด็กต ่ากวา่อาย ุ2 ปี ราคา 6,900 บาท** 

*** กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ตอ่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

ใหท้ราบกอ่นท าการออกตั๋ว มฉิะนัน้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ *** 

  



 

HJ0207 : OKINAWA HAPPY NEW YEAR 6D4N (TG) 

ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวนั
เดนิทางได)้ 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิขาไปและกลบัทา่นละ 30 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 

8.คา่ไกดท์อ้งถิน่น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

-การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000 บาท 

-คา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดท้ า
ไว)้ 

  

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 4,000 เยน หรอื 1,300 บาท ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น (**ขอ
อนญุาตเก็บทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิณ วนัเดนิทาง**) 

3.คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษิทั 
หรอืตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 

4.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 
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5.คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 

6.คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

  

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท หรอื ช าระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบส าเนาพาสสปอรต์ผูเ้ดนิทาง 
(จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั) 

4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต ่ากวา่  32 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
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4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

9.ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันปรบั
สงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว  

เรือ่ง การยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยเร ิม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.
2556 

ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การพ านัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น ไดป้ระกาศเริม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักใน
ประเทศญีปุ่่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านักในประเทศญีปุ่่ นเกนิ 15 วนั หรอืไปท างาน หรอืมี
วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ 

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น มี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์บรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออก
เอกสารดังกลา่ว) 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุป๊ทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุป๊ทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 


