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Be Okinawa Hong Kong Summer
6 วัน 4 คืน
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าชุราอุมิ ปราสาทชูริโจ โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ าธารมรกต ระบาตีกลองเอย์สะ
หน้ าผามันซาโมะ สวนสับปะรดนาโกะ พิพิธภัณฑ์สนั ติภาพ ล่องเรื อปลาวาฬท้ องกระจกที่
Busena Marine Park ช็อปปิ ง้ ที่อาชิบนิ า่ และ AEON ทานเซ็ทกุ้งมังกรที่ร้านซาบุโระ
พิเศษ!!! ขากลับแวะฮ่องกง 1 คืน พัก New World Millennium ย่านจิมซาจุย่ 5 ดาว
พร้ อมบริการ Handy Phone พกพาได้ พร้ อม Wi-Fi ที่ฮอ่ งกง ขึ ้นรถรางชมเขาวิคทอเรี ย
พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งมาดามทุซโซต์ รับประทานมื ้อเที่ยงที่ Bubba Gump ในจุดชมวิวฮ่องกงที่สวยที่สดุ ของอ่าวฮ่องกง

สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ส (HX)
วันแรก
23.00 น.
วันที่สอง
02.10 น.
06.00 น.
07.25 น.
10.55 น.

เที่ยง
บ่ าย

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เจ้ าหน้ าที่
จากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ฮ่ องกง - นาฮ่ า - ปราสาทชูริโจ - หมู่บ้านอเมริกันพร้ อมขึน้ ชิงช้ าสวรรค์ - หน้ าผามันซาโมะ
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 774
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูโ่ อกินาว่า
เดินทางสูโ่ อกินาว่า โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 682
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองนาฮ่า หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากรแล้ ว จากนันน
้ าท่านชม ประตูชูเรอิ มอน ของ
ปราสาทชูริโจ ถูกสร้ างขึ ้นใหม่ ในปี 1992 แทนที่ของเก่าที่ถกู ทาลายลงในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง ปั จจุบนั นี ้พื ้นที่
ทังหมดถู
้
กจัดให้ เป็ นสวนสาธารณะ จากนันชม
้ ปราสาทชูริโจ (บริ เวณชูริโจ พาร์ ค ไม่รวมค่าเข้ าชมในปราสาทอีก
ท่านละ 800 เยน) เป็ นปราสาทตามแบบสถาปั ตยกรรมของชาวริ วกิว ซึง่ เป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์โชเอ็ง ในสมัยราช วงศ์โช สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1237 ซึ่งอาณาจักรริ วกิว เป็ นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ ของญี่ ปนุ่ ใกล้ กบั เกาะไต้ หวัน มี
ความใกล้ ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปั ตยกรรมของปราสาทแห่งนี ้ส่วนมากจึงได้ รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน
ในสมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่สอง ตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ ้นบกที่
โอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามทาให้ ปราสาทถูกทาลายลงเกือบทังหมด
้
เหลือเพียงกาแพงปราสาทเพียงไม่กี่สว่ นโผล่
พ้ นเหนือพื ้นดินขึ ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทัง่ ปี 1992 ได้ มีการก่อสร้ างปราสาทชูริโจขึ ้นใหม่หมดให้ มีโครง
สร้ างลักษณะเดิม โดยอ้ างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจาของผู้อยูอ่ าศัยอยูแ่ ถบ
นัน้ และในปี ค.ศ. 2000 ปราสาทแห่งนี ้ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกร่วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกินาว่า จาก
นันน
้ าท่านสูม่ ิฮามะ หมูบ่ ้ านอเมริ กนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านสู่ หมู่บ้านอเมริกัน หรื อเรี ยกอย่างหนึง่ ว่า อเมริกันวินเลจ เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีกลิน่ อายของอเมริ กนั ชมบ้ าน
สไตล์อเมริ กันและร้ านอาหารอเมริ กัน เช่น A&W, Starbucks, Baskin Robbins เป็ นต้ น และยังมีเอ้ าท์เล็ต มอล์ล
ห้ างจัสโก้ และพิเศษให้ ท่านได้ นงั่ ชิงช้ าสวรรค์ ชมวิวความสวยงามของเกาะโอกินาว่าท่านละ 1 รอบ นาท่านเดิน
ทางเข้ าสู่เมืองออนนะ เพื่อเยี่ยมชมและถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณจุดชมวิวพระอาทิตย์อสั ดงที่สวยที่สดุ ของโอกินาว่า
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ที่ หน้ าผามันซาโมะ จุดเด่นของที่นี่คือ หน้ าผาที่ถกู คลื่นจากมหาสมุทรกัดเซาะ จนเป็ นรู ปงวงช้ าง เป็ นบริ เวณที่นกั
ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันอย่างมากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Miyuki Beach Hotel หรื อเทียบเท่า
เรือปลาวาฬท้ องกระจกที่ Busena Marine Park - พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชูราอุมิ - สวนสับปะรดนาโกะ - นาฮ่ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสูแ่ หลมบุเซนะซึง่ เป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์ประชุมอันทันสมัยของโอกิ นาว่าที่เป็ นที่ต้อนรับคณะผู้ประชุม G8
ในปี 2000 ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือปลาวาฬท้ องกระจก เพื่อชมหมูป่ ะการังน ้าตื ้นและปลาทะเล รวมไป
ถึงงูทะเลเอราบุอย่างใกล้ ชิด รวมไปถึงให้ อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศยอยู่ตามแนวปะการังที่อดุ มสมบูรณ์
จากนันน
้ าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชูราอุมิ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และยังมีชื่อเสียงโด่ง
ดังไปทัว่ โลก ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลโมโตบุ เป็ นที่แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ชัน้ และแต่ละชันจะแบ่
้
งแยกไป
ตามโซน คือTouch Pool ซึ่งเป็ น Lagoon ขนาดเล็ก จาลองสภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยอยู่บริ เวณแนวปะการัง
ซึง่ ประกอบไปด้ วย ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ มือเปล่าสัมผัสได้ อย่างใกล้ ชิด ถัดจากนัน้
จะเป็ น Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish และไฮไลท์ที่สาคัญของพิพิธภัณฑ์ แห่ งนี ้คือ The
Kuroshio Sea ซึ่งเป็ นห้ องที่ได้ ชื่อมาจากกระแสน ้าอุ่นกุโรชิโวของญี่ ปนุ่ ภายในห้ องนี ้แสดงพันธุ์ปลาในแท้ งค์ขนาด
ใหญ่ สงู กว่า 8 เมตร กว้ างกว่า 22 เมตร ทาจากอะคริ ลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร น ้าทะเลไม่สามารถผ่านเข้ ามา
ได้ ภายในแท้ งค์นี ้มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยู่ถึง 3 ตัว ว่ายเวียนไปมาอย่างสง่างาม พร้ อมพันธุ์ปลา
อื่นๆ ทังกระเบนราหู
้
ฉลามสีฟ้า และปลาพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี ้ ให้ ท่านสามารถถ่ายรูปได้ อย่างใกล้ ชิดทังแบบพา
้
นอราม่าและแบบอันเดอร์ วอเตอร์ ท่านจะยังสามารถพบกับปลาฉลามพันธุ์ต่างๆ อยู่อีกมากมายในห้ อง Shark
Research Lab และบริ เวณภายนอกอาคาร ยังมี Sea Turtle House บ่อเลี ้ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ Dolphin
Lagoon พร้ อมทังชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู
้
้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (4)
หลังอาหารนาท่านสูเ่ มืองนาโกะ ซึ่งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางด้ านเหนือ นาท่านชม สวนสับปะรดนาโกะ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นา่ สนใจ นาท่านชมสวนโดยรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดปราศจากมลพิษ พร้ อมเสียงบรรยายผ่าน
ลาโพง โดยสามารถเลือกได้ หลายภาษา อาทิ อังกฤษ, เกาหลี, จีน และญี่ ปนุ่ ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่
สัปปะรดตัวอย่างที่จดั ไว้ ให้ ชม จากนันเยี
้ ่ยมชมพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภายในสวนสัปปะรด ซึง่ รวบรวมเปลือกหอยที่มี
อายุมาก และหายากมาจากทุกมุมโลกมารวมกันไว้ ที่นี่ จากนันแวะชมพร้
้
อมชิมผลิตภัณฑ์ซึ่งสกัดมาจากสับปะรด
ทังสิ
้ ้น เช่นน ้า, ไวน์, เค้ ก และผลไม้ สดเป็ นต้ น และพิเศษ!! ท่านสามารถซื ้อหาขนมกูลโิ กะโคล่อน ไส้ สบั ปะรดได้ จาก
ที่นี่เพียงที่เดียวเท่านัน้ จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองนาฮ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ ต์แบบ BBQ (5)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Miyuki Beach Hotel หรื อเทียบเท่า
Drug 11 - พิพิธภัณฑ์ สนั ติภาพ - โอกินาว่ าเวิลด์ - ถ้ าธารมรกต - ห้ างอาชิบิน่า - AEON
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางค์และผลิตภัณฑ์ของญี่ปนที
ุ่ ่ร้าน Drug 11 ซึง่ เป็ นร้ านเครื่ องสาอางค์ชนน
ั ้ าที่มีสาขาอยู่
มากกว่า 50 สาขาทัว่ เกาะคิวชูและโอกินาว่า ซึ่งเปรี ยบได้ กับร้ านมัตสุโมโต้ คิโยชิของคิวชูเลยทีเดียว จากนันเยี
้ ่ยม
ชม สวนสันติภาพแห่ งโอกินาว่ า ตังอยู
้ ท่ างด้ านใต้ สดุ ของเกาะโอกินาว่าตาบลยาเอะเสะ สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกถึง
เหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคม ปี 1945 ช่วงสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง ที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ ้นบกที่โอกิ
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09.15 น.

11.55 น.
13.50 น.

ค่า
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นาว่า และมีเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆ เกิดขึ ้นมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็ นตัวอาคารทันสมัย จัดแสดงเป็ น 2 ชัน้
เริ่ มต้ นที่ชนสองลงมายั
ั้
งชันล่
้ าง ภายในมีทงแบบจ
ั้
าลอง หุน่ ขี ้ผึ ้ง แผนผังการแสดงให้ ความรู้ และทบทวนถึงเหตุการณ์
ต่างๆ ในสมัยนัน้ เพื่อย ้าเตือนให้ ผ้ คู นราลึกถึงความโหดร้ ายของสงคราม และความสิ ้นหวังของผู้คนในยุคนัน้ จากนัน้
เข้ าชม โอกินาว่ าเวิลด์ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชาวริ วกิว ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลนันเจียว ทางด้ าน
ใต้ ของเกาะโอกินาว่า ที่นี่เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่สาคัญของชาวริ วกิว มีการแสดงพื ้นบ้ านต่างๆ เช่น การแสดงตี
กลองพื ้นเมือง หรื อ Eisa Dance ซึง่ เป็ นระบาตีกลองสไตล์พื ้นเมืองของชาวโอกินาว่า และภายในโอินาว่าเงิลด์นนั ้ ยัง
มีบ้านโบราณจาลองความเป็ นอยูข่ องชาวพื ้นเมือง สถานที่น่าสนใจที่สดุ ของที่นี่คือ ถา้ ธารมรกต ซึง่ เป็ นถ ้าหินงอก
และหินย้ อยสวยงาม ซึ่งต้ องเดินลึกลงไปในใต้ ดินกว่า 30 เมตร ภายในได้ จดั สร้ างทางเดินเพื่อให้ สามารถชมความ
งามของถ ้า ยาวกว่า 700 เมตร ซึง่ ถือเป็ นถ ้าที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย ภายในถ ้าจะมีอากาศเย็นตลอดทังปี
้ และมีความชื ้น
สูง เพราะเป็ นที่ที่ธารน ้าไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้ อยขนาดใหญ่และกิน
พื ้นที่เป็ นบริ เวณกว้ าง อีกทังภายในถ
้
้ายังมีธารน ้าใสสะอาดไหลผ่านซึง่ ปลาสามารถดารงชีวิตได้ เป็ นอย่างดี เป็ นที่มา
ของชื่อถ ้าธารมรกต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในโอกินาว่าเวิลด์ อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์สไตล์ญี่ปนุ่ (7)
จากนัน้ นาท่านสู่ ห้ างอาชิบิน่า เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของโอกินาว่ามากมายหลาย
ยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ จากนันให้
้ ท่านได้ อิสระช็อปปิ ง้ ที่ ร้ าน 100
เยนพลาซ่ า ร้ านขายสินค้ าชื่อดังของญี่ ปนุ่ ซึ่งภายในร้ านจะจัดจาหน่ายสินค้ าหลากหลายรู ปแบบ ทุกชิน้ ในราคา
100 เยนเท่านัน้ ภายในมีสินค้ ามากมาย เช่น ขนมขบเคี ้ยว, บะหมี่สาเร็ จรูป, เครื่ องเขียน, อุปกรณ์แต่งสวน, อุปกรณ์
เสริ มเครื่ องใช้ ไฟฟ้า, สินค้ าอุปโภคและบริ โภคมากมาย เป็ นต้ น และที่บริ เวณติดกัน ให้ ท่านได้ อิสระช็อปปิ ง้ ที่ ห้ าง
AEON นาฮ่า เลือกซื ้อหาสินค้ าชัน้ ดีของญี่ ปนุ่ ทังเครื
้ ่ องสาอางค์ ขนมขบเคี ้ยว บะหมี่สาเร็ จรู ป ฯลฯ เพื่อให้ ท่านได้
ละลายเงินเยนที่เหลือก่อนเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ (ไม่มีบริ การอาหารค่า)
พัก City Court Hotel หรื อเทียบเท่า
นาฮ่ า - ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ - ฮ่ องกง - ที่พกั ย่ านจิมซาจุ่ยพร้ อม Handy Phone ให้ บริการ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
นาท่านแวะนมัสการ ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ ซึง่ เป็ นศาลเจ้ าญี่ปนในศาสนาชิ
ุ่
นโต ซึง่ เป็ นที่นบั ถือของชาวโอกินาว่า
เพื่อเป็ นสิริมงคล จากนันได้
้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาตินาฮ่่าแห่งใหม่ เพื่อเตรียมตัว
เดินทางสูฮ่ ่องกง
เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 681
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊ อก ประเทศฮ่องกง ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นเกาะหล่านเทา หัวหน้ าทัวร์ นาท่านผ่านการตรวจ
เช็กเอกสารเข้ าเมือง จากนันมั
้ คคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั จากนันให้
้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนหลังจาก
การเดินทางหลายชั่วโมง นาท่านเข้ าสู่ที่พักระดับ 5 ดาวที่ย่านจิมซาจุ่ย พร้ อมบริ การ Handy Phone ทุกห้ องพัก
สามารถพกติดตัวออกไปกับตัวท่านได้ โดยคุณสมบัติของ Handy Phone คือสามารถโทรออกได้ ไม่จากัดระยะเวลา
ในพื ้นที่ฮ่องกง และ Applications ต่างๆ เพื่ออานวนความสะดวกสบายทางด้ านข้ อมูลให้ ทา่ นได้ ทอ่ งเที่ยวฮ่องกงด้ วย
ตนเอง เช่นร้ านอาหารแนะนา สถานที่แนะนา และยังมี Internet Wi-Fi ในตัวเครื่ องที่สามารถแชร์ สญ
ั ญาณได้ อีกด้ วย
โดยทังหมดนี
้
้ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมใดๆทังสิ
้ ้น (ไม่มีบริ การอาหารค่าและไม่รวมค่าเดินทางโดยรถไฟฟ้าของทุกท่าน)
พักที่ New World Millennium Hong Kong Hotel หรื อเทียบเท่า
รถรางขึน้ เดอะพีค - พิพิธภัณฑ์ ห่ นุ ขีผ้ งึ ้ - ภัตตาคาร Bubba Gump - วัดแชกงหมิว - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร อาหารเช้ าแบบติม่ ซาสไตล์ฮอ่ งกง (9)
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เที่ยง
บ่ าย

23.20 น.
01.10 น.

หลังอาหารเช้ านาท่านเดินทางสูฝ่ ั่ งฮ่องกง เพื่อขึ ้นสูจ่ ุดชมวิวที่ เดอะพีค จุดสูงสุดของเกาะฮ่องกง เป็ นย่านหรู หรา
ที่สดุ ของเมืองมาตังแต่
้ สมัยยุคอาณานิคม แวะชม เดอะ แกลเลอรี สถานที่รวบรวมเรื่ องราวความเป็ นมาของพีค
แทรม อันเป็ นมรดกตกทอดถึงคนรุ่ นหลัง และประวัติศาสตร์ ของฮ่ องกง พีคแทรมเปิ ดให้ บริ การในฮ่องกงตัง้ แต่ปี
1888 ผ่านเรื่ องราวความเปลีย่ นแปลงของเมืองมาถึง 120 ปี แกลเลอรี แห่งนี ้ ทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวฮ่องกงหวนนึกถึง
ความทรงจาเก่าๆ มากมาย และบอกเล่าเส้ นทางสูค่ วามรุ่ งเรื องของดินแดนไข่มกุ แห่งตะวันออกให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
ต่างชาติ จากนันน
้ าท่านนัง่ พีค แทรม ชื่นชมตึกระฟ้าของเกาะฮ่องกงเคลือ่ นผ่านหน้ าต่างไปในมุมที่คาดไม่ถึง เมื่อ
คุณไต่ระดับขึ ้นไปยังเดอะพีค ตามรางกระเช้ าไฟฟ้าที่มีประวัติเก่าแก่ของเมือง ขึ ้นสู่ เดอะพีค ทาวเวอร์ เป็ นอาคาร
รู ปทัง่ มีศาลาชมวิวขนาดใหญ่ชื่อว่าสกายเทอร์ เรซ 148 และยังมีร้านอาหารและร้ านค้ าปลีกมากมายอี กด้ วย นอก
จากนี ้ยังมี พิพิธภัณฑ์ มาดามทุสโซ ฮ่องกง ที่จดั แสดงหุ่นขี ้ผึ ้งเสมือนจริ งของเหล่าดารา และผู้มีชื่อเสียงมาก กว่า
100 คน เปิ ดโอกาสให้ ทุกคนได้ สมั ผัสกับบุคคลเหล่านีแ้ บบใกล้ ชิด หรื อแม้ แต่ให้ คุณ กลายเป็ นดาราเสียเอง โดย
แบ่งเป็ น 10 ธีม: ฮ่องกง กลามัวร์ , รอยัล แฟมิลี, ฮิส-ตอริ คอล แอนด์ เนชัน่ แนล ฮีโร่ , ทีวี สตูดิโอ, เวิร์ลพรี เมียร์ , สครี ม
เดอะแชมเปี ย้ น, ออเธนทิค ฮิสทรี ,มิวสิคไอคอน แอนด์ แฟนตาซี คิงดอม, ท่านสามาถเรี ยนรู้ ศิลปะการต่อสู้กับเฉิน
หลง, ฝึ กหวิง ชุน กับดอนนี่ เยน, ถ่ายรู ปคู่กบั บารัค โอบามา, เดินพรมแดงไปกับแองเจลินา โจลี่, ทานอาหารเช้ าสุด
หรูกบั ออเดรย์ เฮปเบิร์น,เล่นบาสเก็ตบอลกับเหยา หมิง, เต้ นราสุดเหวี่ยงกับเลดี ้ กาก้ า, โชว์สเต็ปฟุตเวิร์คกับคริ สเตีย
โน โรนัลโด, ฟั งเสียงหัวใจของหลิว เต๋อหัว และพบกับเหล่าซุปเปอร์ ฮีโรจากมาร์ เวล
รับประทานอาหารกลางวันบนจุดชมวิวอ่าววิคทอเรี ยที่สวยที่สดุ ของเกาะฮ่องกง ณ ภัตตาคาร Bubba Gump ที่สร้ าง
ขึ ้นโดยได้ รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ ที่ได้ รับรางวัลตุ๊กตาทองปี 1994 เรื่ อง Forest Gump (10)
จากนันน
้ าท่านสักการะสิ่งศักดิ์ศิทธิ์ และหมุนกังหันนาโชคที่ วัดแชกงหมิว หรื อ วัดกังหันลม ซึง่ ถูกกล่าวขานให้ เป็ น
ปลายทางของการแก้ ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ ายกลายเป็ นดีได้
และการเริ่ มต้ นปี ใหม่ หลังวันตรุษจีนจะต้ องมีการแก้ เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลม จะพาชีวิตราบรื่ นล้ อลมและธุรกิจเงินทอง
วิ่งฉิว เหมือนกังหันลูล่ ม ตานานของ แชกงหมิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้ าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า
อดีตท่านเป็ นนายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ซง่ ของจีน และเป็ นนายพลที่ค้ มุ ครองให้ ฮ่องเต้ ราชวงศ์นี ้อยู่รอดปลอดภัย
มีเรื่ องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้ น "หมูบ่ ้ านซ่าถิ่น" ลูกบ้ านแตกตื่นอพยพขนข้ าวของหนีหมด แต่มีหญิงคน
หนึง่ กาลังจะพาลูกหนีเช่นกัน ระหว่างทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟื อ้ ย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่ องราว
กับเธอ และชายชราคนนันบอกให้
้
หญิงคนนันกลั
้ บไปยังหมูบ่ ้ านและพับกังหันลมกระดาษ ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้
และเสียบไว้ หน้ าหมูบ่ ้ าน ต่อมา โจรสลัดก็ยกพลผ่านหมูบ่ ้ านนันไป
้ ไม่มีการปล้ นสะดม ชาวบ้ านจึงเชื่อกันว่า ชายชรา
คนนันคื
้ อ นายพลแชกง จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชมร้ าน Hong Kong Jewelry เพื่อเลือกซื ้อหาเครื่ องประดับหลากหลาย
รูปแบบ หลังจากนันมี
้ เวลาให้ สาหรับท่านที่ยงั ไม่เต็มอิ่มกับการช็อปปิ ง้ ในวันวาน ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่าย
สินค้ าถูกใจ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน แหล่งช็อปปิ ง้ ชื่อดังของฮ่องกง หรื อช็อปปิ ง้ สินค้ าของเด็กเล่นที่ Toy R'Us ที่
ห้ างโอเชี่ยน เทอร์ มินลั ซึ่งเป็ นช็อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย โดยให้ ท่านได้ อิสระที่จิมซาจุ่ยได้ จนกระทัง่ ได้
เวลาพบกันที่จดุ นัดพบเพื่อเดินทางสูท่ า่ อากาศยานในการเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ไม่มีบริ การอาหารค่า)
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 773
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ

เดินทาง 09 – 12, 14 – 91, 21 – 26 พฤษภาคม 2558
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

30,900
30,900
30,900
28,900
9,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เดินทาง 28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน, 04 – 09, 18 – 23, 25 – 30 มิถุนายน 2558
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

29,900
29,900
29,900
27,900
8,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-

ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันทั
้ ศนาจร โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
โรงแรมที่พกั 3 คืน ที่ญี่ปนุ่ และ 1 คืนที่ฮ่องกง ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกแด่ทา่ นตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษี น ้ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-

ค่าทิปไกด์ ทิปคนขับ ที่ฮ่องกงและโอกินาว่า รวม 950 บาท โดยชาระก่อนเดินทางพร้ อมค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าอาหารเพิ่มเติม ค่าบริ การซัก รี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมาทีต่ ้ องการใบกากับภาษี
และได้ ตอ่ รองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน

หมายเหตุ
 มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
 ทัวร์ ทกุ กรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 30 ท่านขึ ้นไป
หน้ า 5 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

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

 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่องของสายการบิน อุบตั เิ หตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น

หน้ า 6 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

