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OKINAWA 5DAYS 4NIGHTS BY VZ 

“ซุปตาร ์เกาะสวรรค ์ขะใจจ๋อง” 

ก าหนดการเดนิทางเดอืน มนีาคม - พฤษภาคม 2566 
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โดยสายการบนิ เวยีดเจ็ทแอร ์VIETJET AIR (VZ) 

ชม ผามนัซาโมะ ผาหนิทีส่งูกวา่ 30 เมตรมลีกัษณะคลา้ยงวงชา้งหนัหนา้สูท่ะเลจนี 

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชุราอูม ิพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ทีด่ที ีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น 

ชม ปราสาทชูร ิ(ดา้นนอก) ปราสาทตามแบบสถาปตัยกรรมของชาวรวิกวิ 

ชม ถ า้ธารมรกตเกยีวคเุซ็นโด ถ า้หนิงอก และหนิยอ้ยสวยงาม ยาวกวา่ 700 เมตร 

ศนูยก์ารคา้อมุคิะจ ิเทอเรส ศนูยก์ารคา้แหง่ใหมท่ีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาลาดเอยีงบนเกาะเซะนะกะจมิะ 

ซากปราสาทคทัสเึรน ถกูขึน้บญัชใีหเ้ป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage site 

อเมรกินั วลิเลจ แหลง่ชอ้ปป้ิงสรา้งเลยีนแบบยา่นซานดเิอโกใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิา 

**อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื ทอ่งเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโอกนิาวา่** 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

19 – 23 มนีาคม 2566 (BUS 1) 29,888.- 9,500.- 

    

19 – 23 มนีาคม 2566 (BUS 2) 29,888.- 9,500.- 

  

26 – 30 มนีาคม 2566 (BUS 1) 29,888.- 9,500.- 

  

26 – 30 มนีาคม 2566 (BUS 2) 29,888.- 9,500.- 

  

https://www.kayak.co.th/Thai-Vietjet-Air.VZ.airline.html
https://vzcheckin.vietjetair.com/?lang=en
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02 – 06 เมษายน 2566 (BUS 1) 29,888.- 9,500.- 

 
 

02 – 06 เมษายน 2566 (BUS 2) 29,888.- 9,500.- 

  

23 – 27 เมษายน 2566 (BUS 1) 29,888.- 9,500.- 

  

23 – 27 เมษายน 2566 (BUS 2) 29,888.- 9,500.- 

  

30 เมษายน  – 04 พฤษภาคม 2566 (BUS 1) 29,888.- 9,500.- 

  

30 เมษายน  – 04 พฤษภาคม 2566 (BUS 2) 29,888.- 9,500.- 

  

07 – 11 พฤษภาคม 2566 (BUS 1) 29,888.- 9,500.- 

  

07 – 11 พฤษภาคม 2566 (BUS 2) 29,888.- 9,500.- 

  

 
 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ (JOINTOUR)  

ราคา 20,500 บาท/ทา่น (มจี านวนจ ากดั) 
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วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ - 

เกาะโอกนิาวา่ 

06.30 น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู10 ผูโ้ดยสารขาออก 
เพือ่พบไกดแ์ละรบัเอกสาร และโหลดกระเป๋าเคานเ์ตอร ์สายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์(VIETJET 
AIR) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

09.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนาฮะ เกาะโอกนิาวาประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่VZ3800 
(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

15.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง 

กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! 

ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัหลงัผา่นข ัน้ตอนการเขา้ประเทศแลว้ 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เกาะโอกนิาวา่ (OKINAWA) 
เพือ่ชืน่ชมทวิทศันอ์ันงดงามภายในเกาะและไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรมความเป็นอยูข่องชาวโอกนิาวา 
ในอดตีเป็นศนูยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิแตถ่กูญีปุ่่ นยดึเอามาผนวกเขา้กันปัจจุบันเป็นเมอืงเอก 
และเป็นเมอืงพักตากอากาศและเป็นตน้ก าเนดิศลิปะการตอ่สูอ้ยา่งคาราเตม้หีาดทรายขาวสวย 
น ้าทะเลสคีรามและปะการังทียั่งสมบรูณ์ท าใหจั้งหวดัโอกนิาวาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัอกีเกาะหนึง่ 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนัน้แวะชม รา้นโอกาช ิโกเตน รา้นขายขนมทีม่คีวามเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมาก 
เพราะใชว้ตัถดุบิธรรมชาตทิอ้งถิน่ลว้นๆ ไมว่า่จะเป็นมันมว่งรสหวาน น ้าตาลทรายแดง และสบัปะรด 
เป็นตน้ ขนมทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุคอื ขนมมันมว่ง ทีเ่น้ือมันนุ่ม หวานก าลังด ีเน้ือแป้งละลายในปาก 
ใหท้า่นไดช้มโรงงานผลติและเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดต้ามอธัยาศัย 
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ทีพ่กั  HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ปราสาทชูร ิ (ดา้นนอก) – รา้นเครือ่งส าอางและเวชภณัฑ ์ – โอกนิาวา่เวลิด ์ –  

 

ถ า้ธารมรกตเกยีวคเุซ็นโด -  โรงงานแกว้ - ศนูยก์ารคา้อมุคิะจ ิเทอเรส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่ปราสาทชูร ิ(SHURI CASTLE) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี 

(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทจา่ยเพิม่ประมาณ 820เยน/ทา่น) ปราสาทชรูดิัง้เดมิ 

สรา้งขึน้ในชว่งปลายยคุ 1300 มบีทบาทส าคัญในการรวมอ านาจเกาะไวเ้ป็นหนึง่เดยีว 

อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวรวิกวิ ซึง่เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิโ์ชเอ็ง 

ในสมัยราชวงศโ์ช ซึง่อาณาจักรรวิกวิเป็นอาณาจักรหนึง่ทางตอนใตข้องญีปุ่่ น ใกลก้บัเกาะไตห้วัน 

มคีวามใกลช้ดิกับทางวฒันธรรมของจนี สถาปัตยกรรมของปราสาทแหง่น้ี 

สว่นมากจงึไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศจนี ในสมัยราชวงศห์มงิ และเมือ่ปี 1945 

ระหวา่งสงครามโลกครัง้ทีส่องตอนทีก่องทัพสมัพันธมติรสามารถยกพลขึน้บกทีโ่อกนิาวา่ได ้

พษิแหง่สงครามท าใหป้ราสาทถกูท าลายลงเกอืบทัง้หมด 

เหลอืเพยีงก าแพงปราสาทเพยีงไม่กีส่ว่นโผลพ่น้เหนือพืน้ดนิขึน้มาเพยีง 20-30 เซนตเิมตร 
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จนกระทั่งปี 1992 ไดม้กีารกอ่สรา้งปราสาทชรูโิจขึน้ใหมห่มดใหม้โีครงสรา้งลกัษณะเดมิ 

โดยอา้งองิจากภาพถา่ยในอดตี บันทกึทางประวัตศิาสตร ์และความทรงจ าของผูอ้ยูอ่าศัยอยูแ่ถบนัน้ 

และในปี 1879 ซึง่ปราสาทแหง่น้ีไดรั้บขึน้บัญชเีป็น UNESCO World Heritage 

ร่วมกับโบราณสถานอืน่ๆ ในเกาะโอกนิาวา่ 

น าทา่นชอ้ปป้ิง รา้นเครือ่งส าอางและเวชภณัฑ ์รา้นขายเครือ่งส าอางและขา้วของเครือ่งใช ้

กระจุ๊กกระจิ๊กสไตลญ์ีปุ่่ น ภายในรา้นมสีนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งส าอางโลคอลแบรนดต์า่งๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่โอกนิาวา่เวลิด ์(OKINAWA WORLD) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี น าทา่นชม ถ า้ธารมรกตเกยีวคเุซ็นโด (GYOKUSENDO CAVE) 

ซึง่เป็นถ ้าหนิงอก และหนิยอ้ยสวยงามอยูภ่ายใตผ้นืดนิทีล่กึกวา่ 30 เมตร 

ภายในไดจ้ัดสรา้งทางเดนิเพือ่ใหส้ามารถชมความงาม ของถ ้า ทีย่าวกวา่ 700 เมตร 

ซึง่ถอืเป็นถ ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีภาย ในถ ้า จะมอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็น 

ทีท่ีธ่ารน ้าไหลผา่นซอกหนิอยูต่ลอดเวลา กอ่ใหเ้กดิปรากฏการณ์หนิงอกและหนิยอ้ย 

ขนาดใหญแ่ละกนิพืน้ที ่เป็นบรเิวณกวา้ง 

อกีทัง้ภายในยังมธีารน ้าใสสะอาดไหลผา่นซึง่ปลาสามารถด ารงชวีติไดเ้ป็นอยา่งด ี

นอกจากน้ียังมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้ประจ าทอ้งถิน่ หรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ 

รวมถงึรา้นอาหารอกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นชม โรงงานแกว้ (GLASS FACTORY) 

ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณแหลมทางตอนใตข้องเกาะโอกนิาวาโรงงานแหง่น้ีเป็นโรงงานผลติเครือ่งแกว้

ทีใ่หญท่ีส่ดุในจังหวัดโอกนิาวา เครือ่งแกว้ทัง้หมดท าดว้ยเทคนคิการขึน้แกว้ดัง้เดมิ 

โดยไมไ่ดใ้ชแ้บบขึน้รปู มสีสีนัสดใส ดว้ยฝีมอืชา่งผูช้ านาญ ชมชา่งท าแกว้ 

ในขณะท างานสรา้ง เครือ่งแกว้ ทีเ่ป็นการสรา้งสรรคด์ว้ยฝีมอืของชา่งแตล่ะคน 

ชมหอ้งจัดแสดงผลงานเครือ่ง แกว้ และใหท้า่นสามารถเลอืกซือ้เครือ่งแกว้ทีท่า่นถกูใจได ้

จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยก์ารคา้อมุคิะจ ิเทอเรส (UMIKAJI TERRACE) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

ศนูยก์ารคา้แหง่ใหมท่ีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาลาดเอยีงบนเกาะเซะนะกะจมิะ (Senagajima 

Island) ตัง้อยูเ่ลยจากรันเวยส์นามบนินาฮะ (Naha Airport) เพยีงไมก่ีร่อ้ยเมตรเทา่นัน้ 

จงึสามารถมองเห็นเครือ่งบนิไดใ้นระยะใกลม้ากราวกบัก าลังบนิเฉียดศรีษะไปเลยทเีดยีว 

ภาพของอาคารสขีาวสะอาดตาหลายหลังทีต่ัง้อยูล่ดหลั่นกนับนพืน้ลาดเอยีงตัดกบัสขีองทอ้ง

ฟ้ากวา้งและสโีคบอลตบ์ลขูองน ้าทะเลดโูดดเดน่งดงามชวนใหเ้คลิม้และปลอบประโลมจติใจ

ไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่มทีัง้รา้นชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร หรอืแมแ้ตจ่ดุถา่ยรปูมากมาย ของทีแ่หง่น้ี 
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ค า่  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

   ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
ทีพ่กั  HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม อเมรกินั วลิเลจ  – ซากปราสาทคทัสเึรน – จดุชมววิสถานกีลางทะเล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าทา่นสู ่ อเมรกินั วลิเลจ (American Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ตัง้อยูใ่นเมอืงทีม่ชี ือ่วา่ ชาตงั อยูต่อนกลางของโอกนิาวา 

สรา้งเลยีนแบบแหลง่ชอ้ปป้ิงยา่นซานดเิอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ทีน่ี่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้สารพันหลากหลายสไตลใ์หท้า่นไดเ้ลอืกสรร 

นอกจากน้ียังมสีถานทีบ่ันเทงิสรา้งความสนุกสนาน เชน่ โรงภาพยนตร,์ โบวล์ิง่, คาราโอเกะ, 

เกมเซ็นเตอร,์ ชงิชา้สวรรค,์ ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร,์ รา้นอาหาร, รา้นหนังสอื, รา้นเสือ้ผา้ 

และรา้นตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และชายหาด เรยีกไดว้า่มรีา้นคา้ตา่งๆ 

รวมกันอยูท่ีน่ี่เกอืบทัง้หมด 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

น าทา่นชม ซากปราสาทคทัสเึรน(Katsuren Castle Ruins) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

30 นาท)ี ตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงูชนัทีใ่กลก้บัชายฝ่ังทะเล 

สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงามน่าสนใจ ปัจจุบันไดถ้กูขึน้บัญชใีหเ้ป็นมรดกโลก 

UNESCO World Heritage site ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของราชอาณาจักรรวิกวิ 

ปราสาทแหง่น้ีมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุในสมัยขนุนางอามาวารใินศตวรรษที ่15 

ซึง่ตามต านานเลา่วา่ ขนุนางทา่นน้ีเป็นเด็กทีอ่อ่นแอถกูทิง้อยูบ่นภเูขา 
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แตโ่ชคดทีีร่อดชวีติมาไดแ้ละเตบิโตเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพยดึบัลลังกค์นืมาได ้

หลังจากนัน้เขา้โจมตปีราสาทชรู(ิShuri Castle)แตล่ม้เหลว และจบชวีติลงในทีส่ดุ 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่จดุชมววิสถานกีลางทะเล (Uminoeki Ayahashikan) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี สถานทีแ่หง่นีเป็นจดุพักผอ่นยอดนยิมของชาวญีปุ่่ น 

นอกจากเป็นสถานทีช่อ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงแลว้ ยังเป็นจดุชมววิ มมุ 360 องศาอกีดว้ย  

 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ทีพ่กั  HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื ทอ่งเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโอกนิาวา่ ** ไมม่รีถบรกิาร** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

อสิระใหท้า่น ชมเมอืงโอกนิาวา่ ตามอัธยาศัย (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

จังหวัดโอกนิาวา่เป็นจังหวัดทีม่คีวามแตกตา่งไปจากประเทศญีปุ่่ น 

มคีวามเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนทัง้ดา้นประเพณีและวัฒนธรรมทีเ่ป็นแบบเฉพาะสมัผัสเสน่

หใ์นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดโอกนิาวา่ 

ในวันอสิระนี้ทา่นสามารถสนุกสนานกบัการทดลองน่ัง Yui Monorail 
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รถไฟรางเดีย่วหนึง่เดยีวของโอกนิาวา่ 

เพือ่เดนิทางไปยังยา่นชนิโตชนิทีเ่ป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น ามากมาย เชน่ 

● Duty Free หนึง่เดยีวของประเทศญีปุ่่ น 

● Toy R Us รา้นขายของเลน่ เอาใจวัยเด็ก 

● NaHa main Place หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีม่รีา้นคา้มากกวา่ 125 รา้น 

ทัง้รา้นอาหาร เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย ตลอดจนอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เป็นตน้ 

● หา้งออิอน outlet สดุฮติ ยอดนยิมของคนไทยไมว่า่ไปญีปุ่่ นเมอืงไหน ตอ้งไปทีน่ี่ 

● MATSUMOTO KIYOSHI รา้นจ าหน่ายเครือ่งส าอางชือ่ดัง 

ทีเ่ป็นรา้นขวัญใจของชาวไทย  

● DONQUIJOTE หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังจากยา่นชนิจกูมุาเปิดใหบ้รกิาร 24 

ช.ม.อกีดว้ย  

● ยา่นถนนโคคไุซโดร ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอกนิาวา่ 

ทีช่าวตา่งชาตนิยิมมาเดนิเลน่กนัเป็นอยา่งมาก 

เพราะทีน่ี่มทีัง้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงสไตลข์องโอกนิาวา่และสนิคา้สไตลญ์ีปุ่่

นอกีมากมาย 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิงทีต่า่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 

 

Trick!!!  

• เมอืงนาฮะ เมอืงหลวงของโอกนิาวา่ มรีะบบการขนสง่สาธารณะทีเ่ป็นทีน่ยิม คอื โมโนเรยีล 

ทีส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุตา่งๆ ภายในเมอืงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

• หา้มพลาด ไอศกรมี Blue Seal และส าหรบัทา่นทีเ่ป็นคอเบยีรก็์ตอ้ง Orion beer 

ทีม่แีหลง่ผลติทีโ่อกนิาวา่เทา่น ัน้ และมนัมว่ง รวมถงึผลผลติทีท่ าจากสปัปะรด 

ทีพ่กั  HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  ผามนัซาโมะ  – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชุราอมู ิ – ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ –  

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
07.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ผามนัซาโมะ (Cape Manzamo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ผาหนิทีส่งูชนักวา่ 30 เมตรมลีักษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้สูท่ะเลจนี 
พืน้ทีส่เีขยีวของตน้หญา้ทีข่ ึน้ปกคลมุจนถงึยอดหนา้ผาตัดกับผนืน ้าทะเลสฟ้ีาใส 
เป็นทวิทศันท์ีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโอกนิาวา่ ในวันทีท่อ้งฟ้าสดใสจะสามารถ 
มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะทีอ่ยูน่อกชายฝ่ังไดอ้ยา่งชดัเจน 
ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญน่ยิมทีจ่ะมาตัง้วงปิกนกิ หรอืเลน่กฬีาโปรดของตน 

ความกวา้งใหญข่องผาหนิแหง่น้ีวา่กันวา่สามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วถงึ 1  0,000 
คนในเวลาเดยีวกันไดอ้ยา่งสบายๆ 
 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชุราอมู ิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีด่ทีีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ไฮไลท!์!! 
ของการเยีย่มชมพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าแหง่น้ีคอืแท็งกน์ ้าคโุรชโิอะ ซึง่เป็นหนึง่ใน 
แท็งกน์ า้ทีใ่หญท่ีส่ดุของโลก ซึง่ภายในนัน้เตม็ไปดว้ยสิง่มชีวีติในทะเลแถบโอกนิาวา่ทีห่ลากหลาย 
สตัวน์ ้าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุคอืฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราห ู
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับสตัวน์ ้าหลากหลายชนดิ ทัง้ ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสอื และฉลามวัว 
ปลาเรอืงแสง ตลอดจนหอยตา่งๆ 
นอกจากนี้ยังมสีระน ้ากลางแจง้ทีต่ัง้อยูใ่กลร้มิน ้าซึง่เป็นทีจั่ดการแสดงของโลมาแสนรู ้ เตา่ทะเล 

และพะยนู ทีจ่ัดขึน้เพยีงไมก่ีค่รัง้ตอ่วัน (ไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ 
แตต่อ้งตรวจสอบเวลาการแสดงกอ่นชมนะคะ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
16.40 น.  เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์(VIETJET AIR) เทีย่วบนิที ่VZ3801 
  (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
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19.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือววั  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 


