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ไฮไลท์โอกินาว่า
6 วัน 4 คืน
***จองพร้อมชาระเงินมัดจาก่อนเดินทาง 45 วันขึ้นไปแถมฟรี pocket wifi ฟรี ให้ทุกครอบครัว***
พักที่โอกินาว่า 4 คืน ทานกุง้ มังกรเซ็ทที่ซาบุโระ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าชูราอุมิ หิ นรู ปหัวใจ ล่องเรื อปลาวาฬท้องกระจกที่บุเซ
นะ สวนสับปะรดนาโกะ สวนไดโนเสาร์ โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ าธารมรกต สวนสันติภาพ ประภาคารที่แหลมซัมปา หมู่บา้ น
อเมริ กนั อาชิบิน่าเอ้าท์เล็ต สวมชุดบิงาตะประจาชาติริวกิว โรงหมักเหล้าอะวาโมริ
**แวะช้อปปิ้ งที่ AEON Rycom ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น** (แผนที่)
ราคาเริ่ มต้น 24,900บาท
ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
22.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ - แถว - เคาน์เตอร์สายการบินพีช แอร์
เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
กรุงเทพฯ - นาฮ่ า - ออนนะ - หน้ าผามันซาโมะ - นั่งเรื อท้ องกระจกทีบ่ ุเซนะ - ประภาคารที่
แหลมซันปา - รู ปปั้นชิสะยักษ์ ทสี่ วนซัมปามิซากิ - เมืองชาตัน อเมริกนั วิลเลจ

01.40 น.

ออกเดินทางสู่นาฮ่า บนเกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินพีชแอร์ เที่ยวบินที่ MM 990

07.55 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่า เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองออนนะ เพื่อเยีย่ มชมและถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณจุดชมวิวพระ
อาทิตย์อสั ดงที่สวยที่สุดของโอกินาว่าที่ หน้ าผามันซาโมะ (ความหมายในภาษาริ วกิวดั้งเดิมคือที่
นัง่ หนึ่งหมื่นที่) จุดเด่นของที่นี่คือ หน้าผาที่ถูกคลื่นจากมหาสมุทรกัดเซาะจนเป็ นรู ปงวงช้าง เป็ น
บริ เวณที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปกันอย่างมากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่แหลมบุเซนะซึ่ง
เป็ นที่ต้ งั ของศูนย์ประชุมอันทันสมัยของโอกินาว่าที่เป็ นที่ตอ้ นรับคณะผูป้ ระชุม G8 ในปี 2000
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ นั่งเรื อปลาวาฬท้ องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้ าตื้นและปลาทะเล
รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงให้อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศัยอยูต่ าม
แนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ แหลมซัมปา ตั้งอยูบ่ ริ เวณหาดด้านตะวันตกของเกาะโอกินาว่า แวะ
สวนสาธารณะซัมปา มิซากิ สวนสาธารณะที่หนั หน้าออกทะเล ให้ท่านได้แวะถ่ายรู ปคู่กบั ชิสะ
ยักษ์ ซึ่งเป็ นเสมือนผูพ้ ทิ กั ษ์อยูร่ ิ มทะเล และในบริ เวณใกล้เคียงกันจะเป็ นที่ต้ งั ของ ประภาคารสี
ขาว ประภาคารสูง 40 ฟุตเพียงแห่งเดียวบนเกาะที่สามารถขึ้นไปบนยอดเพื่อชมวิวมหาสมุทรและ
แนวปะกรังที่รายล้อมแหลมซัมปาได้อีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่ เมืองชาตัน แวะที่ หมู่บ้านมิฮามะ
หรื อเรี ยกอย่างหนึ่งว่า หมู่บ้านอเมริกนั เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีกลิ่นอายของอเมริ กนั ชมบ้านสไตล์
อเมริ กนั และร้านอาหารอเมริ กนั เช่น A&W, Starbucks, Baskin Robbins เป็ นต้น นอกจากนั้นยัง
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มีชอ้ ปปิ้ งอาเขตในสไตล์แบบโคโลเนี่ยลตั้งอยูร่ ิ มทะเลทางฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็ นจุดชมวิวดวงอาทิตย์
ลับขอบฟ้าอีกแห่งที่เป็ นที่นิยมของเกาะโอกินาว่า (ไม่มีบริ การอาหารค่า)
คา่

พักที่ Onna Marine View หรื อเทียบเท่า
เกาะโคริ - หินรู ปหัวใจ - ร้ านขนมโอคาชิโกเท็น - สวนไดโนเสาร์ นาโกะ - พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชู ราอุ
มิ - สวนสับปะรดนาโกะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
หลังอาหารเช้านาท่านสู่ เกาะโคอุริ เกาะที่สวยที่สุดซึ่งอยูใ่ กล้กบั เกาะโอกินาว่าที่สุด ตั้งอยูท่ าง
ตอนกลางของเกาะ สามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้ โดยสะพานทอดข้ามทะเล ซึ่งเป็ นไฮไลท์
สาคัญของเกาะโคอุริ ที่มีธรรมชาติสวยงาม น้ าทะเลใสตลอดทั้งปี และเป็ นจุดที่มีแนวประการังที่
สมบูรณ์ ให้ท่านให้แวะถ่ายรู ป ณ จุดชมวิวของชายหาดบนเกาะโคอุริ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ หิน
รู ปหัวใจคุอจิ มิ ะ หิ นโสโครกที่เกิดจากการกัดเซาะจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรงทาให้เปลี่ยน
รู ปร่ างเป็ นรู ปคล้ายดัง่ หัวใจ เป็ นสถานที่ยอดนิยมสาหรับคู่รักที่นิยมควงคู่กนั มาเยือน นอกจากนี้
ยังนิยมใช้สาหรับเป็ นฉากประกอบการถ่ายทาภาพยนตร์ซีรียข์ องเกาหลีอีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่
ร้ านขนมโอคาชิโกเท็นนาโกะ ร้านขนมชื่อดังที่สุดของโอกินาว่าที่มีสาขา 4 แห่งบนเกาะ ซึ่งสิ นค้า
ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ทาร์ ทมันม่ วง ไอศครี มมันม่วง เค้กชีฟองรสมะนาวและอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่เป็ น
ผลิตผลท้องถิ่นบนเกาะโอกินาว่าเท่านั้น รวมไปถึงสิ นค้าน่ารักต่างๆ ที่เป็ นที่ระลึกในสไตล์ของ
โอกินาว่า จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ สวนไดโนเสาร์ นาโกะ ที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกัน
เป็ นสวนสไตล์โลกล้านปี ที่มีตวั เอกอยูท่ ี่ไดโนเสาร์พนั ธุ์ต่างๆ ที่แสดงอยูภ่ ายในสวน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่ าย

หลังจากนั้นนาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชู ราอุมิ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น และยังมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ตั้งอยูท่ ี่เมืองโมโตบุ เป็ นที่แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ Touch Pool ซึ่งเป็ น Lagoon ขนาด
เล็ก จาลองสภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณแนวปะการัง ซึ่งประกอบไปด้วย ปลาดาว,
หอยเม่น, ปลิงทะเล และอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้มือเปล่าสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ถัดจากนั้นจะเป็ น
Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish และไฮไลท์ที่สาคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
คือ The Kuroshio Sea ซึ่งเป็ นห้องที่ได้ชื่อมาจากกระแสน้ าอุ่นกุโรชิโวของญี่ปุ่น ภายในห้องนี้
แสดงพันธุ์ปลาในแท้งค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 เมตร กว้างกว่า 22 เมตร ทาจากอะคริ ลิคใสหนากว่า
60 เซนติเมตร น้ าทะเลไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ภายในแท้งค์น้ ีมีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7
เมตรอยูถ่ ึง 3 ตัว ว่ายเวียนไปมาอย่างสง่างาม พร้อมพันธุ์ปลาอื่นๆ ทั้งกระเบนราหู ฉลามสี ฟ้า และ
ปลาพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี้ ให้ท่านสามารถถ่ายรู ปได้อย่างใกล้ชิดทั้งแบบพานอราม่าและแบบ
อันเดอร์วอเตอร์ ท่านจะยังสามารถพบกับปลาฉลามพันธุ์ต่างๆ อยูอ่ ีกมากมายในห้อง Shark
Research Lab และบริ เวณภายนอกอาคาร ยังมี Sea Turtle House บ่อเลี้ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ

หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

Dolphin Lagoon พร้อมทั้งชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู ้ จากนั้นนาท่านสู่ สวนสับปะรดนา
โกะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ นาท่านชมสวนโดยรถพลังงานไฟฟ้ารุ่ นล่าสุดปราศจาก
มลพิษ พร้อมเสี ยงบรรยายผ่านลาโพง โดยสามารถเลือกได้หลายภาษา อาทิ อังกฤษ, เกาหลี, จีน
และญี่ปุ่น ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่ สปั ปะรดตัวอย่างที่จดั ไว้ให้ชม จากนั้นเยีย่ มชม
พิพธิ ภัณฑ์ เปลือกหอย ภายในสวนสัปปะรด ซึ่งเป็ นชุดสะสมของเจ้าของสวนสับปะรดที่รวบรวม
เปลือกหอยที่มีอายุมากและหายากมาจากทุกมุมโลกมารวมกันไว้ที่นี่ จากนั้นแวะชมพร้อมชิม
ผลิตภัณฑ์ซ่ ึงสกัดมาจากสับปะรดทั้งสิ้น เช่นน้ า, ไวน์, เค้ก และผลไม้สดเป็ นต้น และพิเศษ!! ท่าน
สามารถซื้อหาขนมกูลิโกะโคล่อน ไส้สบั ปะรดได้จากที่นี่เพียงที่เดียวเท่านั้น
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4)

คา่

พักที่ Onna Marine View หรื อเทียบเท่า
ช้ อปปิ้ งที่ AEON Rycom - ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ - ทานกุ้งมังกรทีร่ ้ านซาบุโระ - ปราสาทชู ริ สวนสันติภาพโอกินาว่ า - พิพธิ ภัณฑ์ สันติภาพ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่านสู่ AEON MALL Okinawa Rycom ห้างสรรพสิ นค้า AEON แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดและ
ทันสมัยที่สุดของญี่ปุ่น เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ครบวงจรที่สุด และหรู หราที่สุดบนเกาะโอกินาว่า ซึ่ง
รวบรวมร้านค้าแบรนด์ญี่ปุ่นต่างๆ ไม่รวมรายย่อยกว่า 200 แบรนด์ท้ งั Uniqlo Bigcamera Croc
Sanrio Fancl Barns Giordano Gap และอื่นๆ หากเมื่อยล้าก็มีที่นงั่ พักตลอดทางเดินทุกชั้น
ครอบคลุมครบทุกพื้นที่พร้อมด้วย Free WIFI และ Tax Free สาหรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมี
ภัตตาคารกว่า 60 ร้าน Cinema Complex ที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า รวมไปถึง Food
Court ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 5,500 ที่ มีเวลาให้ท่านได้อิสระท่านอิสระเลือกซื้อหาสิ นค้าชั้นดี
ของญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ที่นี่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนาฮ่ า นาท่านแวะนมัสการ ศาลเจ้ านามิ
โนะอุเอะ ซึ่งเป็ นศาลเจ้าญี่ปุ่นในศาสนาชินโต ซึ่งเป็ นที่นบั ถือของชาวโอกินาว่าเพื่อเป็ นสิ ริมงคล
ชาวโอกินาว่าเชื่อว่าการได้มาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะทาให้การเดินทางทางน้ าได้รับการคุม้ ครอง
ให้ปลอดภัย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารซาบุโระ พิเศษ!!! อาหารชุดพิเศษ กุง้ มังกรราดครี มซอส
เมนูข้ นึ ชื่อที่ได้รับการแนะนาจากทางจังหวัดโอกินาว่า (6)

บ่ าย

เยีย่ มชม 1 ในมรดกโลกที่สาคัญของญี่ปุ่นที่ ปราสาทชู ริ ชม ประตูชูเรอิมง ของปราสาทชูริโจ ถูก
สร้างขึ้นใหม่ ในปี 1992 แทนที่ของเก่าที่ถูกทาลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบนั นี้
พื้นที่ท้ งั หมดถูกจัดให้เป็ นสวนสาธารณะ จากนั้นชม ชูริโจ พาร์ค ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ ปราสาทชูริ (ไม่
รวมค่าเข้าชมในปราสาทท่านละ 800 เยน) เป็ นปราสาทตามแบบสถาปั ตยกรรมของชาวริ วกิว ซึ่ง
เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยโ์ ชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1237 ซึ่งอาณาจักรริ วกิว
เป็ นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ใกล้กบั เกาะไต้หวัน มีความใกล้ชิดกับทางวัฒนธรรม
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ของจีน สถาปั ตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัย
ราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถ
ยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามทาให้ปราสาทถูกทาลายลงเกือบทั้งหมด เหลือเพียง
กาแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พน้ เหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทัง่ ปี 1992
ได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้นใหม่หมดให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายใน
อดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจาของผูอ้ ยูอ่ าศัยอยูแ่ ถบนั้น และในปี ค.ศ. 2000
ปราสาทแห่งนี้ได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกร่ วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกินาว่า หลังจาก
นั้นนาท่านสู่ สวนสันติภาพแห่ งโอกินาว่ า ตั้งอยูท่ างด้านใต้สุดของเกาะโอกินาว่าที่เมืองยาเอะเสะ
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคม ปี 1945 ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่
กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่า และมีเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆ เกิดขึ้น
มากมาย นาท่านชมภายใน พิพธิ ภัณฑ์ สันติภาพ เป็ นตัวอาคารทันสมัย จัดแสดงเป็ น 2 ชั้น เริ่ มต้น
ที่ช้ นั สองลงมายังชั้นล่าง ภายในมีท้ งั แบบจาลอง หุ่นขี้ผ้ งึ แผนผังการแสดงให้ความรู ้และทบทวน
ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยนั้น เพือ่ ย้าเตือนให้ผคู ้ นราลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม และความ
สิ้นหวังของผูค้ นในยุคนั้น
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)

คา่

พักที่ Alexander Hotel หรื อเทียบเท่า
อิสระตามอัธยาศัย

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
ให้ท่านได้อิสระทั้งวัน หรื อเลือกไปช้อปปิ้ งที่ ย่ านถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโอกินา
ว่า ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่มีท้ งั ของที่ระลึกและสิ นค้าพื้นเมือง
สไตล์ของโอกินาว่าและสิ นค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย เลือกซื้อเครื่ องสาอางที่ร้านชื่อดัง
MATSUMOTO KIYOSHI ที่เป็ นร้านขวัญใจของชาวไทย บริ เวณสุดถนนโคคุไซ (ใกล้สถานี
Makishi) และบนถนนสายนี้ยงั มีหา้ ง DONQUIJOTE ห้างสรรพสินค้าชื่อดังจากย่านชินจูกมุ าเปิ ด
ให้บริ การ 24 ช.ม.อีกด้วย หรื อสนุกสนานกับการทดลองนัง่ Yui Monorail รถไฟรางเดี่ยวหนึ่ง
เดียวของโอกินาว่า เพื่อเดินทางไปยังย่านชินโตชินที่เป็ นที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าชั้นนามากมาย
เช่น DFS Duty Free หนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น และห้างอื่นๆ เช่น Sport Depot , Naha Place
หรื อหากท่านที่ยงั ไม่หนาใจกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าญี่ปุ่น เลือกไปช้อปปิ้ งต่อที่ AEON Naha ที่สถานี
Oroku ได้อีกด้วย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและเย็นและไม่รวมค่าเดินทางต่างๆ)

คา่

พักที่ Alexander Hotel หรื อเทียบเท่า
โอกินาว่ าเวิลด์ - ถา้ ธารมรกต - โรงหมักเหล้ าอะวาโมริ - สวมใส่ กโิ มโนของโอกินาว่ า - อาชิบนิ ่ า
เอ้ าท์ เล็ต - สนามบินนาฮ่ า - กรุงเทพฯ
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เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
จากนั้นเข้าชม โอกินาว่ าเวิลด์ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวริ วกิว ตั้งอยู่
ที่เมืองนันโยทางด้านใต้ของเกาะโอกินาว่า ที่นี่เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่สาคัญของชาวริ วกิว มี
การแสดงพื้นบ้านต่างๆ เช่น การแสดงตีกลองพืน้ เมือง หรื อ Eisa Dance ซึ่งเป็ นระบาตีกลอง
สไตล์พ้นื เมืองของชาวโอกินาว่า และภายในโอกินาว่าเวิลด์น้ นั ยังมีบา้ นโบราณจาลองความ
เป็ นอยูข่ องชาวพื้นเมือง สถานที่น่าสนใจที่สุดของที่นี่คือ ถา้ ธารมรกต ซึ่งเป็ นถ้ าหิ นงอกและหิ น
ย้อยสวยงาม ซึ่งต้องเดินลึกลงไปในใต้ดินกว่า 30 เมตร ภายในได้จดั สร้างทางเดินเพื่อให้สามารถ
ชมความงามของถ้ า ยาวกว่า 700 เมตรจากความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 5 ก.ม. ซึ่งถือเป็ นถ้ าที่
ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ภายในถ้ าจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี และมีความชื้นสูง เพราะเป็ นที่ที่ธารน้ า
ไหลผ่านซอกหิ นอยูต่ ลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหิ นย้อยขนาดใหญ่และกิน
พื้นที่เป็ นบริ เวณกว้าง อีกทั้งภายในถ้ ายังมีธารน้ าใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถดารงชีวติ ได้
เป็ นอย่างดี เป็ นที่มาของชื่อถ้ าธารมรกต

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโอกินาว่าเวิลด์ บุฟเฟ่ ต์อาหารญี่ปุ่น (10)

บ่ าย

ในช่วงบ่ายท่านเยีย่ มชม โรงหมักเหล้ าอะวาโมริ ซึ่งเป็ นเหล้าท้องถิน่ ของโอกินาว่าที่มีชื่อเสี ยงที่สุด
มีกรรมวิธีการผลิตที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี โดยใช้ไหหมักที่ทาจากดินของโอกินาว่ามาปั้ น
และข้าวที่ใช้ทาเป็ นหัวเชื่อส่าเหล้านั้น ต้องเป็ นข้าวที่นาเข้ามาจากประเทศไทยเท่านั้น เพราะตั้งแต่
สมัยกรุ งศรี อยุธยามาแล้ว อาณาจักรริ วกิวได้มาการติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนสิ นค้ากันมาโดย
ตลอด จนได้มาเป็ นเหล้าอะวาโมริ 1 ในสิ นค้า OTOP ที่สาคัญที่สุดของโอกินาว่า จากนั้นให้ท่าน
ได้ลองใส่ ชุดบิงงาตะ หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า กิโมโนของโอกินาว่ า ซึ่งเป็ นชุดท้องถิ่นดั้งเดิมมา
ตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรริ วกิว ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งท่านได้เคยมาเยือน
ราชอาณาจักรริ วกิวที่ยงิ่ ใหญ่แห่งนี้ จากนั้นท่านที่ยงั ไม่หนาใจกับการช้อปปิ้ ง ขอนาท่านสู่ ห้ างอา
ชิบิน่า โอกินาว่ า เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโอกินาว่ามากมายหลาย
ยีห่ อ้ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ โดยเฉพาะแบรนด์ Coach
นั้น ขอการันตีจากบรรดาหัวหน้าทัวร์ทุกท่านที่ต่างยืนยันกันว่าที่นี่ราคาถูกที่สุดในบรรดาเอ้าท์เล็ต
ทุกแห่งแน่นอน (ไม่มีบริ การอาหารเย็น)

18.30 น.

พบกันที่จุดนัดพบ จากนั้นเตรี ยมตัวเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่าโอกินาว่า เพือเดินทาง
กลับสู่ประเทศไทย

21.20 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินพีชแอร์ เที่ยวบินที่ MM 989

00.15 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก
พักเดี่ยว
มีเตียง ไม่มีเตียง

หมายเหตุ

12-17 มี.ค. 61

24,900

24,900

23,900

6,500

จองภายใน 26 ม.ค. ฟรี Wifi

14-19 มี.ค. 61

25,900

25,900

24,900

6,500

จองภายใน 28 ม.ค. ฟรี Wifi

16-21 มี.ค. 61

25,900

25,900

24,900

6,500

จองภายใน 30 ม.ค. ฟรี Wifi

ราคานี้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินพีช แอร์
- โรงแรมที่พกั 4 คืนที่ญี่ปุ่น ตามที่ระบุในรายการ
- Pocket Wi-Fi Internet สาหรับทุกครอบครัวตลอด 5 วันที่โอกินาว่า (2-3 ท่านต่อ 1 เครื่ อง และจองทัวร์ก่อนออก
เดินทางมากกว่า 45 วันขึ้นไป)
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุ ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
*** ผูเ้ ดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษทั ประกันจะให้ความคุม้ ครองครึ่ งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปี ขึ้นไป บริ ษทั ประกันจะไม่ให้
ความคุม้ ครอง***
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิ ด และค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท่านละ 1,100 บาทตลอดทริ ป ชาระพร้อมค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง)
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์กรุ๊ ปเหมา)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณี น้ าหนักเกิน 1 ใบ 20 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 30 วัน
- ทัวร์ ทุกกรุ๊ ปของบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เดินทางโดยลูกค้าจานวนตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทุกชนิ ด หรื อการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้ น

หน้า 6 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

