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OKINAWA 5DAYS 3NIGHTS BY VZ 

“ซุปตาร ์สงกรานต ์ไปกนัไมค๊ณุพรี”่ 

ก าหนดการเดนิทางเดอืน 12 – 16 เมษายน 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 

สวนผลไมโ้อกนิาวา่ฟรุต๊แลนด ์ธมีปารค์ของเมอืงโอกนิาวา่ ทีไ่มค่วรพลาด 

ชม ปราสาทชูร ิ(ดา้นนอก) ปราสาทตามแบบสถาปตัยกรรมของชาวรวิกวิ 

ชม ถ า้ธารมรกตเกยีวคเุซ็นโด ถ า้หนิงอก และหนิยอ้ยสวยงาม ยาวกวา่ 700 เมตร 

ศนูยก์ารคา้อมุคิะจ ิเทอเรส ศนูยก์ารคา้แหง่ใหมท่ีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาลาดเอยีงบนเกาะเซะนะกะจมิะ 

**อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื ทอ่งเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโอกนิาวา่** 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

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

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ (JOINTOUR)  

ราคา 25,000 บาท/ทา่น(มจี านวนจ ากดั) 
 
 
 
 
 
 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

12 – 16 เมษายน 2566 (BUS 1)  

** สงกรานต ์** 
39,888.- 9,900.- 

 

 

12 – 16 เมษายน 2566 (BUS 2) 

** สงกรานต ์** 
39,888.- 9,900.- 

 

 

https://www.kayak.co.th/Thai-Vietjet-Air.VZ.airline.html
https://vzcheckin.vietjetair.com/?lang=en
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วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

21.30 น.  พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 10 ผูโ้ดยสารขาออก เพือ่พบไกดแ์ละรบั
เอกสาร และโหลดกระเป๋าเคานเ์ตอร ์สายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์(VIETJET AIR) เจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ – ผามนัซาโมะ – รา้นโอกาช ิโกเตน –   

  พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ชุราอมู ิ– สวนผลไมโ้อกนิาวา่ฟรุต๊แลนด ์

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

08.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศุลกากร เรยีบรอ้ย

แลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ี่ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความ

สะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัหลงัผ่านข ัน้ตอน

การเขา้ประเทศแลว้ 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ เกาะโอกนิาวา (OKINAWA) เพื่อชืน่ชมทวิทัศน์อันงดงามภายใน

เกาะและไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกนิาวา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของ

อาณาจักรรวิกวิแต่ถูกญีปุ่่ นยดึเอามาผนวกเขา้กันปัจจุบันเป็นเมอืงเอก และเป็นเมอืงพักตาก

อากาศและเป็นตน้ก าเนดิศลิปะการต่อสูอ้ยา่งคาราเตม้หีาดทรายขาวสวย น ้าทะเลสคีรามและ

ปะการังทีย่ังสมบูรณ์ท าใหจ้ังหวัดโอกนิาวาเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคัญอกีเกาะหนึง่ จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู ่ผามนัซาโมะ (Cape Manzamo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ผา
หนิทีส่งูชนักว่า 30 เมตรมลีักษณะคลา้ยงวงชา้งหันหนา้สูท่ะเลจนี พืน้ทีส่เีขยีวของตน้หญา้ที่

ขึน้ปกคลมุจนถงึยอดหนา้ผาตัดกบัผนืน ้าทะเลสฟ้ีาใส เป็นทวิทัศนท์ีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ใน

โอกนิาวา่ ในวันทีท่อ้งฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและ

เกาะทีอ่ยูน่อกชายฝ่ังไดอ้ยา่งชัดเจน ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญน่ยิมทีจ่ะมาตัง้วงปิกนกิ หรอืเลน่กฬีา

โปรดของตน ความกวา้งใหญข่องผาหนิแหง่น้ีวา่กนัว่าสามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วถงึ 10,000 

คนในเวลาเดยีวกนัไดอ้ยา่งสบายๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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จากนัน้แวะชมรา้นโอกาช ิโกเตน รา้นขายขนมทีม่คีวามเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมาก เพราะใช ้

วัตถุดบิธรรมชาตทิอ้งถิน่ลว้นๆ ไม่ว่าจะเป็นมันม่วงรสหวาน น ้าตาลทรายแดง และสับปะรด 
เป็นตน้ ขนมทีม่ีชือ่เสยีงที่สุดคอื ขนมมันม่วง ทีเ่น้ือมันนุ่ม หวานก าลังด ีเน้ือแป้งละลายใน
ปาก ใหท้า่นไดช้มโรงงานผลติและเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นไดต้ามอัธยาศัย 
จ าก นั้ น น าท่ า น ช ม  พิ พิ ธ ภ ัณ ฑ์ ส ัต ว์น ้ า ชุ ร า อู ม ิ  (OKINAWA CHURAUMI 
AQUARIUM) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าที่ดีที่สุดใน
ประเทศญีปุ่่ น ไฮไลท!์!! ของการเยีย่มชมพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าแห่งน้ีคอืแท็งกน์ ้าคุโรชโิอะ ซึง่
เป็นหนึง่ในแท็งกน์ า้ทีใ่หญท่ีสุ่ดของโลก ซึง่ภายในนัน้เต็มไปดว้ยสิง่มชีวีติในทะเลแถบโอ
กนิาว่าทีห่ลากหลาย สัตวน์ ้าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุคอืฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู อสิระใหท้่าน
ไดเ้พลดิเพลนิกับสัตวน์ ้าหลากหลายชนิด ทัง้ ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสอื และฉลามวัว ปลา
เรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสระน ้ากลางแจง้ที่ตัง้อยู่ใกลร้มิน ้าซึง่เป็นที่
จัดการแสดงของโลมาแสนรู ้เตา่ทะเล และพะยนู ทีจ่ัดขึน้เพยีงไมก่ีค่รัง้ตอ่วัน (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิ แตต่อ้งตรวจสอบเวลาการแสดงกอ่นชมนะคะ) 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนผลไมโ้อกนิาว่าฟรุ๊ตแลนด ์
(OKINAWA FRUITS LAND) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

30 นาที ) 1 ในธีมปาร์คของเมืองโอกินาว่า ที่มีกิจกรรม
สนุกสนานที่ไม่ควรพลาดกัน เป็นสวนผลไมก้ึง่โซนรอ้นที่มี
มากกว่า 30 ชนิด โดยเฉพาะช่วงเดือน มถิุนายน - กันยายน 
ชว่งฤดูรอ้นซึง่เป็นฤดูเก็บเกีย่ว จงึเหมาะกับการมาเทีย่วทีส่วน
ผลไมม้ากทีส่ดุ นอกจากน้ียังมโีซนนกและโซนผเีสือ้หลากสสีนั
ใหไ้ดช้มอยา่งใกลช้ดิอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
  ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
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ทีพ่กั  HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ปราสาทชูร ิ(ดา้นนอก) – รา้นเครือ่งส าอางและเวชภณัฑ ์– โอกนิาว่าเวลิด ์– ถ า้ธารมรกต

เกยีวคเุซ็นโด -  โรงงานแกว้ - ศนูยก์ารคา้อมุคิะจ ิเทอเรส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนัน้น าท่านสู่ ปราสาทชูร ิ(SHURI CASTLE) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

15 นาที) (ไม่รวมค่าเขา้ชมปราสาทจ่ายเพิม่ประมาณ 820เยน/ท่าน) ปราสาทชูริ

ดัง้เดมิ สรา้งขึน้ในชว่งปลายยคุ 1300 มบีทบาทส าคัญในการรวมอ านาจเกาะไวเ้ป็นหนึง่เดยีว 

อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวรวิกวิ ซึง่เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิโ์ช

เอ็ง ในสมัยราชวงศโ์ช ซึง่อาณาจักรรวิกวิเป็นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใตข้องญี่ปุ่ น ใกลก้ับ

เกาะไตห้วัน มีความใกลช้ดิกับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ 

ส่วนมากจงึไดร้ับอทิธพิลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศห์มงิ และเมื่อปี 1945 ระหว่าง

สงครามโลกครัง้ทีส่องตอนทีก่องทัพสมัพันธมติรสามารถยกพลขึน้บกทีโ่อกนิาวา่ได ้พษิแห่ง

สงครามท าใหป้ราสาทถูกท าลายลงเกอืบทัง้หมด เหลอืเพียงก าแพงปราสาทเพียงไม่กีส่ว่น

โผล่พน้เหนือพื้นดินขึน้มาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทั่งปี 1992 ไดม้ีการก่อสรา้ง

ปราสาทชรูโิจขึน้ใหม่หมดใหม้โีครงสรา้งลักษณะเดมิ โดยอา้งองิจากภาพถ่ายในอดตี บันทกึ

ทางประวัตศิาสตร์ และความทรงจ าของผูอ้ยู่อาศัยอยู่แถบนั้น และในปี 1879 ซึง่ปราสาท

แห่งน้ีไดร้ับขึน้บัญชเีป็น UNESCO World Heritage ร่วมกบัโบราณสถานอืน่ๆ ในเกาะโอกนิา

วา่ 
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น าทา่นชอ้ปป้ิง รา้นเครือ่งส าอางและเวชภณัฑ ์รา้นขายเครือ่งส าอางและขา้วของเครือ่งใช ้

กระจุ๊กกระจิ๊กสไตลญ์ีปุ่่ น ภายในรา้นมสีนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้เครือ่งส าอางโลคอลแบ

รนด ์อปุกรณ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ โอกนิาวา่เวลิด ์(OKINAWA WORLD) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาที) น าท่านชม ถ า้ธารมรกตเกยีวคุเซ็นโด (GYOKUSENDO CAVE) ซึง่เป็นถ ้าหิน

งอก และหินยอ้ยสวยงามอยู่ภายใตผ้ืนดินที่ลกึกว่า 30 เมตร ภายในไดจ้ัดสรา้งทางเดิน

เพื่อใหส้ามารถชมความงาม ของถ ้า ทีย่าวกว่า 700 เมตร ซึง่ถอืเป็นถ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี

ภาย ในถ ้า จะมอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็น ทีท่ี่ธารน ้าไหลผ่านซอกหนิอยู่ตลอดเวลา 

กอ่ใหเ้กดิปรากฏการณ์หนิงอกและหนิยอ้ย ขนาดใหญ่และกนิพื้นที่ เป็นบรเิวณกวา้ง อกีทัง้

ภายในยังมธีารน ้าใสสะอาดไหลผ่านซึง่ปลาสามารถด ารงชวีติไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากน้ียังมี

รา้นจ าหน่ายสนิคา้ประจ าทอ้งถิน่ หรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ รวมถงึรา้นอาหารอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม โรงงานแกว้ (GLASS FACTORY) ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณแหลมทางตอนใต ้

ของเกาะโอกนิาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลติเครื่องแกว้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในจังหวัดโอกนิาวา 

เครือ่งแกว้ทัง้หมดท าดว้ยเทคนคิการขึน้แกว้ดัง้เดมิ โดยไมไ่ดใ้ชแ้บบขึน้รปู มสีสีนัสดใส ดว้ย

ฝีมอืชา่งผูช้ านาญ ชมชา่งท าแกว้ ในขณะท างานสรา้ง เครื่องแกว้ ทีเ่ป็นการสรา้งสรรคด์ว้ย

ฝีมือของช่างแต่ละคน ชมหอ้งจัดแสดงผลงานเครื่อง แกว้ และใหท้่านสามารถเลือกซื้อ

เครือ่งแกว้ทีท่า่นถกูใจได ้

จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยก์ารคา้อุมคิะจ ิเทอเรส (UMIKAJI TERRACE) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี ศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ทีส่รา้งอยู่บนเนินเขาลาดเอยีงบนเกาะเซะนะกะจมิะ 

(Senagajima Island) ตัง้อยู่เลยจากรันเวย์สนามบินนาฮะ (Naha Airport) เพียงไม่กี่รอ้ย

เมตรเท่านัน้ จงึสามารถมองเห็นเครื่องบนิไดใ้นระยะใกลม้ากราวกับก าลังบนิเฉียดศรีษะไป

เลยทเีดยีว ภาพของอาคารสขีาวสะอาดตาหลายหลังทีต่ัง้อยู่ลดหลั่นกันบนพื้นลาดเอยีงตัด

กบัสขีองทอ้งฟ้ากวา้งและสโีคบอลตบ์ลูของน ้าทะเลดโูดดเด่นงดงามชวนใหเ้คลิม้และปลอบ

ประโลมจติใจไดเ้ป็นอย่างดี ซึง่มีทัง้รา้นชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร หรือแมแ้ต่จุดถ่ายรูปมากมาย 

ของทีแ่หง่น้ี 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
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   ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
ทีพ่กั  HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื ทอ่งเทีย่วสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโอกนิาวา่ ** ไมม่รีถบรกิาร** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อสิระใหท้่าน ชมเมืองโอกนิาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มรีถบสับรกิาร) จังหวัดโอกนิาว่าเป็น

จังหวัดที่มีความแตกต่างไปจากประเทศญี่ปุ่ น มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนทัง้ดา้น

ประเพณีและวัฒนธรรมทีเ่ป็นแบบเฉพาะสัมผัสเสน่หใ์นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดโอกิ

นาว่า ในวันอสิระนี้ท่านสามารถสนุกสนานกับการทดลองน่ัง Yui Monorail รถไฟรางเดีย่ว

หนึง่เดยีวของโอกนิาวา่ เพือ่เดนิทางไปยังยา่นชนิโตชนิทีเ่ป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า

มากมาย เชน่ 

• Duty Free หนึง่เดยีวของประเทศญีปุ่่ น 

• Toy R Us รา้นขายของเลน่ เอาใจวัยเด็ก 

• NaHa main Place หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ที่มีรา้นคา้มากกว่า 125 รา้น ทั ้ง

รา้นอาหาร เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย ตลอดจนอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ เป็นตน้ 

• หา้งออิอน outlet สดุฮติ ยอดนยิมของคนไทยไมว่า่ไปญีปุ่่ นเมอืงไหน ตอ้งไปทีน่ี่ 

• MATSUMOTO KIYOSHI รา้นจ าหน่ายเครือ่งส าอางชือ่ดัง ทีเ่ป็นรา้นขวัญใจของ

ชาวไทย 

• DONQUIJOTE หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังจากย่านชนิจูกุมาเปิดใหบ้รกิาร 24 ช.ม.อีก

ดว้ย 

• ยา่นถนนโคคไุซโดร ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอกนิาวา่ ทีช่าวตา่งชาตนิยิมมาเดนิเล่น

กันเป็นอย่างมาก เพราะที่น่ีมทีัง้ของที่ระลกึและสนิคา้พื้นเมอืงสไตลข์องโอกนิาว่า

และสนิคา้สไตลญ์ีปุ่่ นอกีมากมาย 

**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิงทีต่า่งๆ บนเกาะโอกนิาวา่** 

 

Trick!!!  

• เมอืงนาฮะ เมอืงหลวงของโอกนิาว่า มรีะบบการขนส่งสาธารณะทีเ่ป็นทีน่ยิม คอื โมโนเรยีล ทีส่ามารถ

เดนิทางไปยงัจดุตา่งๆ ภายในเมอืงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

• หา้มพลาด ไอศกรมี Blue Seal และส าหรบัทา่นทีเ่ป็นคอเบยีรก็์ตอ้ง Orion beer ทีม่แีหลง่ผลติทีโ่อกนิา

วา่เทา่น ัน้ และมนัมว่ง รวมถงึผลผลติทีท่ าจากสปัปะรด 
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ทีพ่กั  HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนาฮะ โอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่่ น  

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

แอร ์(VIETJET AIR) เทีย่วบนิที ่VZ3801 
  (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง)  
12.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทับใจ

เต็มเป่ียม  
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