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OKINAWA 6DAYS 4NIGHTS BY VZ 
“ซุปตาร ์เกาะสวรรค ์ฮว่มใจ ๋ไปแอว่สงกรานต”์ 

กําหนดการเดนิทาง 
08 – 13 เมษายน 2566 
15 – 20 เมษายน 2566 
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โดยสายการบนิ เวยีดเจ็ทแอร ์VIETJET AIR (VZ) 

ชม ผามนัซาโมะ ผาหนิทสีงูกวา่ 30 เมตรมลีกัษณะคลา้ยงวงชา้งหนัหนา้สูท่ะเลจนี 
พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์าชรุาอูม ิพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์าทดีทีตีดิอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญปีุ่ น 

ชม ปราสาทชูร ิ(ดา้นนอก) ปราสาทตามแบบสถาปตัยกรรมของชาวรวิกวิ 
ชม ถําธารมรกตเกยีวคุเซ็นโด ถําหนิงอก และหนิยอ้ยสวยงาม ยาวกวา่ 700 เมตร 

ศูนยก์ารคา้อมุคิะจ ิเทอเรส ศนูยก์ารคา้แหง่ใหมท่สีรา้งอยูบ่นเนนิเขาลาดเอยีงบนเกาะเซะนะกะจมิะ 
จุดชมววิสะพานโคอรูโิอฮาช ิจุดชมพระอาทติยต์กทงีดงามของโอกนิาวา่ 

ซากปราสาทคทัสเึรน ถกูขนึบญัชใีหเ้ป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage site 
อเมรกินั วลิเลจ แหลง่ชอ้ปปิงสรา้งเลยีนแบบยา่นซานดเิอโกใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิา 

**อสิระชอ้ปปิงเต็มวนั หรอื ทอ่งเทยีวสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆในโอกนิาวา่** 
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / 
Infant เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

ทนีงัจํานวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

08 – 13 เมษายน 2566 (BUS 1) 49,888.- 10,500.- 
 

 

08 – 13 เมษายน 2566 (BUS 2) 49,888.- 10,500.- 
 

 

15 – 20 เมษายน 2566 (BUS 1) 49,888.- 10,500.- 

 

 

15 – 20 เมษายน 2566 (BUS 2) 49,888.- 10,500.- 
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สาํหรบัลกูคา้ทา่นทมีตีวัเครอืงบนิแลว้ (JOINTOUR) 
ราคาทวัร ์30,500 บาท / ทา่น (มจีาํนวนจํากดั) 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

21.30 น.  พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 ประตู 10 ผูโ้ดยสารขาออก เพอืพบไกดแ์ละรบั
เอกสาร และโหลดกระเป๋าเคานเ์ตอร ์สายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์(VIETJET AIR) เจา้หนา้ทขีอง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
วนัทสีอง ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ – ผามนัซาโมะ – รา้นโอกาช ิโกเตน –  

   พพิธิภณัฑส์ตัวน์าํชุราอมู ิ– จดุชมววิสะพานโคอรูโิอฮาช ิ

02.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนาฮะ เกาะโอกนิาวาประเทศญปีุ่ น เทยีวบนิท ีVZ3800 
(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

08.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากร เรยีบรอ้ย
แลว้ แลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพอืความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัหลงัผ่านขนัตอน
การเขา้ประเทศแลว้ 
นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เกาะโอกนิาวา่ (OKINAWA) เพอืชนืชมทวิทัศนอั์นงดงามภายในเกาะและได ้
สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกนิาวา ในอดตีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจักรรวิกวิแต่ถูก
ญปีุ่ นยดึเอามาผนวกเขา้กันปัจจุบันเป็นเมอืงเอก และเป็นเมอืงพักตากอากาศและเป็นตน้กําเนดิศลิปะ
การต่อสูอ้ย่างคาราเตม้หีาดทรายขาวสวย นําทะเลสคีรามและปะการังทยีังสมบูรณ์ทําใหจั้งหวัดโอกิ
นาวาเป็นแหล่งท่องเทียวสําคัญอีกเกาะหนึง  จากนันนําท่านเดินทางสู่ ผามนัซาโมะ (Cape 
Manzamo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) ผาหนิทสีงูชนักวา่ 30 เมตรมลีักษณะคลา้ยงวงชา้งหนั
หนา้สูท่ะเลจนี พนืทสีเีขยีวของตน้หญา้ทขีนึปกคลุมจนถงึยอดหนา้ผาตัดกับผนืนําทะเลสฟ้ีาใส เป็น
ทวิทัศน์ทสีวยงามทสีดุแห่งหนงึในโอกนิาว่า ในวันททีอ้งฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงาม
ของเกาะทางตอนเหนือและเกาะทอียูน่อกชายฝังไดอ้ยา่งชดัเจน ชาวญปีุ่ นสว่นใหญน่ยิมทจีะมาตังวง
ปิกนกิ หรอืเลน่กฬีาโปรดของตน ความกวา้งใหญข่องผาหนิแหง่นวีา่กันวา่สามารถรองรับนักทอ่งเทยีว
ถงึ 10,000 คนในเวลาเดยีวกันไดอ้ย่างสบายๆ 
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เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนันแวะชมรา้นโอกาช ิโกเตน รา้นขายขนมทมีคีวามเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงมาก เพราะใช ้
วัตถุดบิธรรมชาตทิอ้งถนิลว้นๆ ไม่ว่าจะเป็นมันม่วงรสหวาน นําตาลทรายแดง และสับปะรด 
เป็นตน้ ขนมทมีชีอืเสยีงทสีุดคอื ขนมมันม่วง ทเีนือมันนุ่ม หวานกําลังด ีเนือแป้งละลายใน
ปาก ใหท้า่นไดช้มโรงงานผลติและเลอืกซอืเป็นของฝากกลับบา้นไดต้ามอัธยาศัย 
จากนันนําท่านชม พพิธิภณัฑส์ตัวน์าํชุราอมู ิ(OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์นําทีดีทีสุดในประเทศญีปุ่ น 
ไฮไลท!์!! ของการเยยีมชมพพิธิภัณฑส์ัตวนํ์าแห่งนีคือแท็งก์นําคุโรชโิอะ ซงึเป็นหนึงใน
แท็งกน์ําทใีหญ่ทสีุดของโลก ซงึภายในนันเต็มไปดว้ยสงิมชีวีติในทะเลแถบโอกนิาว่าที
หลากหลาย สัตว์นําทีโดดเด่นทีสุดคือฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู อสิระใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัสัตวนํ์าหลากหลายชนดิ ทัง ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสอื และฉลามวัว ปลาเรอืง
แสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนียังมีสระนํากลางแจง้ทตีังอยู่ใกลร้มินําซงึเป็นทจีัดการ
แสดงของโลมาแสนรู ้ เต่าทะเล และพะยูน ทีจัดขนึเพียงไม่กคีรังต่อวัน (ไม่มีค่าใชจ้่าย
เพมิเตมิ แต่ตอ้งตรวจสอบเวลาการแสดงกอ่นชมนะคะ) 

 

จากนันนําท่านชม สะพานโคอูร ิโอฮาชิ 
(Kouri Bridge) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 
นาท)ี หาดทรายขาว นําทะเลใส ซงึเป็นสะพาน
เชอืมต่อระหว่าง เกาะยากาจ ิ(Yagaji Island) 
และเกาะคูร ิ(KouRi Island) และเป็นจุดชมพระ
อาทติยต์กทงีดงามทสีดุแหง่หนงึของโอกนิาวา่ 

 
คํา  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพีัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) 
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ทพีกั  HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสีาม ปราสาทชูร ิ(ดา้นนอก) – รา้นเครอืงสําอางและเวชภณัฑ ์– โอกนิาว่าเวลิด ์– ถําธารมรกต

เกยีวคเุซ็นโด -  โรงงานแกว้ - ศนูยก์ารคา้อมุคิะจ ิเทอเรส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนันนําท่านสู่ ปราสาทชูร ิ(SHURI CASTLE) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที) 
(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาทจา่ยเพมิประมาณ 820เยน/ทา่น) ปราสาทชรูดิังเดมิ สรา้งขนึในชว่ง
ปลายยุค 1300 มบีทบาทสําคัญในการรวมอํานาจเกาะไวเ้ป็นหนึงเดยีว อาคารอันเป็นปราสาทตาม
แบบสถาปัตยกรรมของชาวรวิกวิ ซงึเป็นทปีระทับของกษัตรยิโ์ชเอ็ง ในสมัยราชวงศโ์ช ซงึอาณาจักร
รวิกวิเป็นอาณาจักรหนึงทางตอนใตข้องญปีุ่ น ใกลก้ับเกาะไตห้วัน มคีวามใกลช้ดิกับทางวัฒนธรรม
ของจีน สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี ส่วนมากจึงไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศจีน ในสมัย
ราชวงศห์มงิ และเมอืปี 1945 ระหวา่งสงครามโลกครังทสีองตอนทกีองทัพสมัพันธมติรสามารถยกพล
ขนึบกทโีอกนิาว่าได ้พษิแห่งสงครามทําใหป้ราสาทถูกทําลายลงเกอืบทังหมด เหลอืเพียงกําแพง
ปราสาทเพยีงไม่กสีว่นโผล่พน้เหนือพนืดนิขนึมาเพยีง 20-30 เซนตเิมตร จนกระทังปี 1992 ไดม้กีาร
กอ่สรา้งปราสาทชรูโิจขนึใหมห่มดใหม้โีครงสรา้งลักษณะเดมิ โดยอา้งองิจากภาพถา่ยในอดตี บันทกึ
ทางประวัตศิาสตร ์และความทรงจําของผูอ้ยู่อาศัยอยูแ่ถบนัน และในปี 1879 ซงึปราสาทแหง่นีไดรั้บ
ขนึบัญชเีป็น UNESCO World Heritage ร่วมกับโบราณสถานอนืๆ ในเกาะโอกนิาวา่ 
นําท่านชอ้ปปิง รา้นเครอืงสําอางและเวชภณัฑ ์รา้นขายเครืองสําอางและขา้วของเครืองใช ้กระ
จุ๊กกระจกิสไตลญ์ปีุ่ น ภายในรา้นมสีนิคา้มากมายหลายชนดิ ทังเครอืงสําอางโลคอลแบรนด ์อุปกรณ ์
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เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านเดนิทางสู ่โอกนิาวา่เวลิด ์(OKINAWA WORLD) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี นําทา่นชม ถาํธารมรกตเกยีวคเุซ็นโด (GYOKUSENDO CAVE) ซงึเป็นถําหนิงอก 
และหนิยอ้ยสวยงามอยู่ภายใตผ้ืนดนิทลีกึกว่า 30 เมตร ภายในไดจ้ัดสรา้งทางเดนิเพือให ้

สามารถชมความงาม ของถํา ทยีาวกว่า 700 เมตร ซงึถอืเป็นถําทใีหญ่ทสีดุในเอเชยีภาย ใน
ถํา จะมอีากาศเย็นตลอดทังปี เพราะเป็น ททีธีารนําไหลผา่นซอกหนิอยูต่ลอดเวลา กอ่ใหเ้กดิ
ปรากฏการณ์หนิงอกและหนิยอ้ย ขนาดใหญ่และกนิพนืท ีเป็นบรเิวณกวา้ง อกีทังภายในยังมี
ธารนําใสสะอาดไหลผ่านซงึปลาสามารถดํารงชวีติไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนียังมรีา้นจําหน่าย
สนิคา้ประจําทอ้งถนิ หรอืของทรีะลกึตา่งๆ รวมถงึรา้นอาหารอกีดว้ย 
จากนันนําท่านชม โรงงานแกว้ (GLASS FACTORY) ซงึตังอยู่บรเิวณแหลมทางตอนใต ้
ของเกาะโอกนิาวาโรงงานแห่งนีเป็นโรงงานผลติเครอืงแกว้ทใีหญ่ทสีุดในจังหวัดโอกนิาวา 
เครอืงแกว้ทังหมดทําดว้ยเทคนคิการขนึแกว้ดังเดมิ โดยไมไ่ดใ้ชแ้บบขนึรปู มสีสีนัสดใส ดว้ย
ฝีมอืชา่งผูช้ํานาญ ชมชา่งทําแกว้ ในขณะทํางานสรา้ง เครอืงแกว้ ทเีป็นการสรา้งสรรคด์ว้ย
ฝีมอืของชา่งแตล่ะคน ชมหอ้งจัดแสดงผลงานเครอืง แกว้ และใหท้า่นสามารถเลอืกซอืเครอืง
แกว้ททีา่นถกูใจได ้
จากนันนําท่านสู ่ศูนยก์ารคา้อุมคิะจ ิเทอเรส (UMIKAJI TERRACE) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี ศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ทสีรา้งอยู่บนเนินเขาลาดเอยีงบนเกาะเซะนะกะจมิะ 
(Senagajima Island) ตังอยู่เลยจากรันเวย์สนามบนินาฮะ (Naha Airport) เพียงไม่กรีอ้ย
เมตรเท่านัน จงึสามารถมองเห็นเครอืงบนิไดใ้นระยะใกลม้ากราวกับกําลังบนิเฉียดศรีษะไป
เลยทเีดยีว ภาพของอาคารสขีาวสะอาดตาหลายหลังทตีังอยู่ลดหลันกันบนพนืลาดเอยีงตัด
กับสขีองทอ้งฟ้ากวา้งและสโีคบอลตบ์ลขูองนําทะเลดโูดดเดน่งดงามชวนใหเ้คลมิและปลอบ
ประโลมจติใจไดเ้ป็นอย่างด ีซงึมีทังรา้นชอ้ปปิง รา้นอาหาร หรือแมแ้ต่จุดถ่ายรูปมากมาย 
ของทแีหง่น ี

คํา  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
   ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพีัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
ทพีกั  HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี อเมรกินั วลิเลจ  – ซากปราสาทคทัสเึรน - จดุชมววิสถานกีลางทะเล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านสู่ อเมรกินั วลิเลจ (American Village) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง) 
ตังอยู่ในเมอืงทมีชีอืวา่ ชาตงั อยู่ตอนกลางของโอกนิาวา สรา้งเลยีนแบบแหลง่ชอ้ปปิงย่านซานดเิอ
โกใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ทีนีเป็นแหล่งชอ้ปปิงทีมีสนิคา้สารพันหลากหลายสไตล์ใหท้่านได ้
เลอืกสรร นอกจากนียังมสีถานทบีันเทงิสรา้งความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร,์ โบวล์งิ, คาราโอ
เกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชงิชา้สวรรค์, ไลฟ์เฮา้ส,์ บาร์, รา้นอาหาร, รา้นหนังสือ, รา้นเสือผา้ และรา้น
ตัวแทนจําหน่ายตัวเครืองบนิ โรงแรม และชายหาด เรียกไดว้่ามีรา้นคา้ต่างๆ รวมกันอยู่ทนีีเกอืบ
ทังหมด 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

นําท่านชม ซากปราสาทคทัสเึรน(Katsuren Castle Ruins) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
30 นาท)ี ตังอยู่บนเนนิเขาสงูชนัทใีกลก้บัชายฝังทะเล สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์สีวยงาม
น่าสนใจ ปัจจบุันไดถ้กูขนึบัญชใีหเ้ป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage site ซงึเป็นสว่น
หนึงของราชอาณาจักรรวิกวิ ปราสาทแห่งนีมีชอืเสยีงมากทสีุดในสมัยขุนนางอามาวารใิน
ศตวรรษท ี15 ซงึตามตํานานเลา่ว่า ขนุนางทา่นนีเป็นเด็กทอีอ่นแอถกูทงิอยู่บนภเูขา แตโ่ชค
ดทีรีอดชวีติมาไดแ้ละเตบิโตเป็นผูนํ้าทมีปีระสทิธภิาพยดึบัลลังกค์นืมาได ้หลังจากนันเขา้
โจมตปีราสาทชรู(ิShuri Castle)แตล่ม้เหลว และจบชวีติลงในทสีดุ 
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จากนันนําท่านสู่ จุดชมวิวสถานีกลางทะเล (Uminoeki Ayahashikan) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 10 นาท)ี สถานทแีห่งนีเป็นจุดพักผ่อนยอดนยิมของชาวญปีุ่ น นอกจากเป็น
สถานทชีอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงแลว้ ยังเป็นจดุชมววิ มมุ 360 องศาอกีดว้ย  

 
คํา  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัคาร (6) 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพีัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) 
ทพีกั  HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทหีา้ อสิระชอ้ปปิงเต็มวนั หรอื ทอ่งเทยีวสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆในโอกนิาวา่ ** ไมม่รีถบรกิาร** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

อสิระใหท้่าน ชมเมืองโอกนิาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มรีถบสับรกิาร) จังหวัดโอกนิาว่าเป็น
จังหวัดทีมีความแตกต่างไปจากประเทศญีปุ่ น มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนทังดา้น
ประเพณีและวัฒนธรรมทเีป็นแบบเฉพาะสัมผัสเสน่หใ์นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดโอกิ
นาว่า ในวันอสิระนีท่านสามารถสนุกสนานกับการทดลองนัง Yui Monorail รถไฟรางเดยีว
หนงึเดยีวของโอกนิาว่า เพอืเดนิทางไปยังยา่นชนิโตชนิทเีป็นทตีังของหา้งสรรพสนิคา้ชนันํา
มากมาย เชน่ 

 Duty Free หนงึเดยีวของประเทศญปีุ่ น 
 Toy R Us รา้นขายของเลน่ เอาใจวัยเด็ก 
 NaHa main Place หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทีมีรา้นคา้มากกว่า 125 รา้น ทัง

รา้นอาหาร เสอืผา้เครอืงแตง่กาย ตลอดจนอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เป็นตน้ 
 หา้งออิอน outlet สดุฮติ ยอดนยิมของคนไทยไมว่า่ไปญปีุ่ นเมอืงไหน ตอ้งไปทนี ี
 MATSUMOTO KIYOSHI รา้นจําหน่ายเครอืงสําอางชอืดัง ทเีป็นรา้นขวัญใจของ

ชาวไทย  
 DONQUIJOTE หา้งสรรพสนิคา้ชอืดังจากย่านชนิจูกุมาเปิดใหบ้รกิาร 24 ช.ม.อกี

ดว้ย  
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 ยา่นถนนโคคไุซโดร ิยา่นชอ้ปปิงชอืดังของโอกนิาวา่ ทชีาวต่างชาตนิยิมมาเดนิเล่น
กันเป็นอย่างมาก เพราะทนีีมีทังของทรีะลกึและสนิคา้พืนเมืองสไตลข์องโอกนิาว่า
และสนิคา้สไตลญ์ปีุ่ นอกีมากมาย 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพอืความสะดวกสบายในการชอ้ปปิงทตีา่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 
 
Trick!!!  

• เมอืงนาฮะ เมอืงหลวงของโอกนิาว่า มรีะบบการขนส่งสาธารณะทเีป็นทนียิม คอื โมโนเรยีล ทสีามารถ
เดนิทางไปยงัจดุตา่งๆ ภายในเมอืงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

• หา้มพลาด ไอศกรมี Blue Seal และสําหรบัทา่นทเีป็นคอเบยีรก็์ตอ้ง Orion beer ทมีแีหลง่ผลติทโีอกนิา
วา่เทา่นนั และมนัมว่ง รวมถงึผลผลติททีําจากสปัปะรด 

ทพีกั  HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทหีก ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญปีุ่ น  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี 
09.30 น.  เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิเวยีตเจ็ท

แอร ์(VIETJET AIR) เทยีวบนิท ีVZ3801 
  (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง)  
12.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทับใจ

เต็มเปียม 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตุํากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทใีชทั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

ลําดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


