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

โอกินาว่ า-ไต้ หวัน 6 วัน 5 คืน
พักญี่ปนุ่ 3 คืน และ 2 คืนที่ไต้ หวัน ทริ ปเดียวเที่ยว 2 ประเทศ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้ำชูรำอุมิ ปรำสำทชูริ หน้ ำผำมันซำโมะ ร้ ำนขนมโอคำ
ชิโกเท็น ช้ อปปิ ง้ ที่ AEON RYCOM ที่ใหญ่ที่สดุ และทันสมัยที่สดุ ในญี่ปนุ่ โรงหมักเหล้ ำอะวำโมริ สวมชุดโอกินำว่ำบิงงำตะถ่ำยรู ป
ศำลเจ้ ำนำมิโนะอุเอะ โรงงำนเกลืออำโออิอมุ ิ สวนสันติภำพโอกินำว่ำ อำชิบิน่ำเอ้ ำท์เล็ตมอลล์ พร้ อมวันอิสระ 1 วันที่เมืองนำฮ่ำ
ไต้ หวันเที่ยว ไทเป อุทยำนเย่หลิว หมูบ่ ้ ำนจิ่วเฟิ่ น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซือหลินไนท์มำร์ เก็ต พิเศษ!! ที่ไทเปแช่น ้ำแร่ เพื่อ
สุขภำพในห้ องส่วนตัวทุกห้ อง
สำยกำรบิน : ไชน่ า แอร์ ไลน์ ( CI)
รำคำเริ่ มต้ น : 35,900 บำท
กรุ งเทพฯ - ไทเป - อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ย่ านซีเหมินติง
06.00 น. คณะพร้ อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ช่องทำงเข้ ำที่ 8 แถว S เคำน์เตอร์ สำยกำรบินไชน่ำ แอร์ ไลน์ส เจ้ ำหน้ ำที่จำกบริษัทฯ คอยให้
กำรต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสัมภำระ
08.30 น. ออกเดินทำงสู่ไทเป โดยสำยกำรบินไชน่ำ แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ CI 838
12.55 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเมืองเถำหยวน หลังพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำท่ำนเดินทำงสู่ อนุสรณ์ สถาน
เจียงไคเช็ค ที่เป็ นอำคำรหินอ่อนขนำดมหึมำล้ อมรอบด้ วยสวนสวยตระกำรตำ ภำยในมีรูปปั น้ โลหะสัมฤทธิ์ของอดีตประธำนำธิบดี
เจียงไคเช็ค สถำนแห่งนี ้เป็ นทังบ้
้ ำนพักของอดีตประธำนำธิบดีเจียงไคเช็ค และยังเป็ นที่ตงของโรงละครแห่
ั้
งชำติหอแสดงคอนเสิร์ต และ
ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งชำติ จำกนันน
้ ำท่ำนสู่ วัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่ำแก่ที่สดุ ในไทเป สร้ ำงขึ ้นตังแต่
้ สมัยจักรพรรดิเฉียนหลงของจีน เป็ น
วัดที่ผ้ คู นเลื่อมใสที่สดุ ในกรุงไทเป เนื่องจำกในช่วงสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 วัดหลงซำนซือ่ ถูกทิ ้งระเบิดจนได้ รับควำมเสียหำยเป็ นอย่ำงมำก
พระโพธิสตั ว์กวนอิมที่เป็ นองค์พระประธำนนันกลั
้ บไม่ได้ รับควำมเสียหำยเลย ทำให้ ผ้ คู นเลือ่ มใสพำกันมำกรำบไหว้ มำกขึ ้น และ
ด้ ำนหลังของโบสถ์เจ้ ำแม่กวนอิมยังมีเทพเจ้ ำต่ำงๆของลัทธิเต๋ำอีกนับหลำยสิบองค์ มีผ้ กู ล่ำวไว้ ว่ำวัดหลงซำนซือ่ เป็ นที่รวมเทพเจ้ ำองค์
ต่ำงๆ ไว้ มำกที่สดุ แห่งหนึง่ ของไต้ หวัน จำกนันให้
้ ท่ำนได้ สมั ผัสย่ำนวัยรุ่นแห่งไทเป ซีเหมินติง เรียกได้ ว่ำเทียบเคียงย่ำนชิบยู ่ำใน
ประเทศญี่ปนุ่ เลยทีเดียว เป็ นที่รวมแฟชัน่ เสื ้อผ้ ำ กระเป๋ ำ เครื่องประดับต่ำงๆ เครื่องสำอำงค์ และร้ ำนรองเท้ ำโอนิสกึ ะไทเกอร์ ยอดนิยม
ของชำวไทย หำกอยำกรู้ว่ำแฟชัน่ ของวัยรุ่นไต้ หวันเป็ นอย่ำงไรต้ องมำดูที่ย่ำนนี ้เลยทีเดียว ซึง่ ตอนกลำงคืนจะเปิ ดเป็ นถนนคนเดิน
นอกจำกบรรดำสินค้ ำแฟชัน่ ที่มีอยูท่ วั่ ไปแล้ วก็ยงั มีร้ำนอำหำร อยู่หลำยร้ ำน ทังแบบร้
้
ำนสไตล์ Modern Toilet หรือร้ ำนแบบนัง่ ข้ ำงทำง
ให้ เลือกช้ อปเลือกรับประทำนได้ อย่ำงจุใจ
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (1)
เย็น
พัก The Loft Sea Gala Spring Hotel หรือเทียบเท่ำ พิเศษ!!! แช่น ้ำแร่ส่วนตัวภำยในโรงแรมทุกห้ อง
ค่า

อุทยานเย๋ หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น - ตึกไทเป 101 - ตลาดซือหลิน
เช้ า

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (2)
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงไปยังเมืองจีหลงเป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตพื ้นที่แหลมตะวันออกเฉียงเหนือของไต้ หวันหันหน้ ำเข้ ำทะเล เป็ น
เมืองท่ำที่สำคัญของเมืองจีหลงคล้ ำยๆ กับเป็ นฮ่องกงเล็กเลยทีเดียว จำกนันพำท่
้
ำนเดินทำงไปยัง อุทยานเย๋ หลิ่ว เป็ นสถำนที่ติดทะเล
ล้ อมรอบเป็ นรู ปโขดหิน ชะง่อนทรำยรูปร่ำงต่ำงๆ เช่น ดอกเห็ด เต้ ำหู้ รังผึ ้ง และท่ำนจะได้ ชมพระเศียรรำชินี รองเท้ ำเทพธิดำ ซึง่ มี
ชื่อเสียงทังในเกำะไต้
้
หวันและทัว่ โลก จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น เป็ นเมืองที่ยงั คงสภำพวิถีชีวิตและควำมเป็ นอยู่แบบ
ดังเดิ
้ มไว้ อย่ำงดี และนอกจำกจะเป็ นเมืองที่ทกุ คนนึกถึงเป็ นอันดับแรก เมือ่ กล่ำวถึงทิวทัศน์ของภูเขำทีส่ วยงำมตลอดทัง้ 4 ฤดูแล้ ว ยังมี
หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า

เรื่องรำวของกำรทำเหมืองแร่และกำรขุดทองในสมัยโบรำณที่น่ำสนใจเช่นกัน
รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร (3)
นำท่ำนสู่แหล่งธุรกิจกำรค้ ำที่สำคัญของกรุงไต้ หวันที่ ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยได้ ชื่อว่ำสูงที่สดุ ในโลก และศักยภำพทำงเทคโนโลยีของ
ไต้ หวัน สัญลักษณ์ใหม่ของเมืองไทเป ตึกมีควำมสูงถึง 508 เมตร ได้ รับกำรออกแบบโดยวิศวกรชำวไต้ หวัน ลักษณะทำงสถำปั ตยกรรม
มีกำรผสมผสำนระหว่ำงสถำปั ตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดังเดิ
้ ม กับสถำปั ตยกรรมแบบไต้ หวัน โดยผสมผสำนสัญลักษณ์อนั
เป็ นมงคล ตำมขนบธรรมเนียมจีนและควำมเชือ่ ให้ เข้ ำกันกับเทคโนโลยีล ้ำยุคได้ อย่ำงลงตัว ตัวอำคำรมองดูคล้ ำยปล้ องไผ่ 8 ปล้ องต่อ
กัน มีลกู ตุ้มขนำดใหญ่หนักกว่ำ 900 ตัน ทำหน้ ำที่กนั กำรสัน่ สะเทือนไม่ให้ อำคำรสัน่ ไหวไปมำ เมื่อเกิดแผ่นดินไหว สำมำรถรองรับกับ
เหตุกำรณ์แผ่นดินไหวได้ สงู ถึง 7.6 แมกนิจดู และมีลิฟต์ที่วิ่งเร็ว ทีส่ ดุ ในโลกด้ วยควำมเร็วประมำณ 1,008 เมตรต่อนำที (ไม่รวมค่ำลิฟ
ทขึ ้นชมอำคำรชันบนสุ
้
ด) นอกจำกจะเป็ นอำคำรที่สงู เป็ นอันดับ 2 ของโลก ยังมีจดุ ชมวิวที่สำมำรถมองเห็นวิวทัว่ ไทเปอีกด้ วย บริเวณ
ที่ตงของตึ
ั้
กนี ้ยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งใหม่ที่เป็ นที่นิยมของชำวไทเปและชำวต่ำงชำติ มีห้ำงสรรพสินค้ ำ และช้ อปปิ ง้ มอลล์อยู่ถงึ สิบแห่ง
ภำยในตัวอำคำรยังมีร้ำนค้ ำมำกมำยให้ ท่ำนได้ เลือกซื ้อสินค้ ำในยำมค่ำคืน เรำจะมองเห็นตัวอำคำรสำดส่องด้ วยแสงไฟสีน ้ำเงินและสี
เขียว ซึง่ มองเห็นได้ จำกทัว่ ทุกมุมของเมืองไทเป จำกนันน
้ ำท่ำนสู่ ตลาดซื่อหลิน เป็ นตลำดคนเดินสไตล์ไต้ หวันที่ครึกครืน้ ที่สดุ มี
ร้ ำนค้ ำครบครัน จำหน่ำยสินค้ ำพื ้นเมือง และอำหำรทำนเล่นสไตล์ไต้ หวันอีกมำกมำยในรำคำเหมำะสม เมนูที่ขึ ้นชื่อของที่นี่คือ ไก่กรอบ
ซือ่ หลิน เต้ ำหู้เหม็น ซึง่ เป็ นที่ชื่นชอบของทุกๆ คน (ไม่มีบริกำรอำหำรค่ำ)
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ที่พกั City Suite Gateway Hotel หรือเทียบเท่ำ

ไทเป - นาฮ่ า - ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ - ห้ าง AEON MALL Okinawa Rycom
05.15 น. เดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนเถำหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทำงสู่เกำะโอกินำว่ำ (ไม่มีบริกำรอำหำรเช้ ำเนื่องจำกนอกเหนือเวลำให้ บริกำร
ตำมปกติของโรงแรม)
08.10 น. ออกเดินทำงสู่โอกินำว่ำ โดยสำยกำรบินไชน่ำ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 120
้
ำเมืองแล้ ว นำท่ำนแวะนมัสกำร ศาล
10.40 น. ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินำฮ่ำ เกาะโอกินาว่ า ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่ำนขันตอนกำรตรวจคนเข้
เจ้ านามิโนะอุเอะ ซึง่ เป็ นศำลเจ้ ำญี่ปนุ่ ในศำสนำชินโต ซึง่ เป็ นที่นบั ถือของชำวโอกินำว่ำเพือ่ เป็ นสิริมงคล ชำวโอกินำว่ำเชือ่ ว่ำกำร
ได้ มำขอพรที่ศำลเจ้ ำแห่งนี ้จะทำให้ กำรเดินทำงทำงน ้ำได้ รับกำรคุ้มครองให้ ปลอดภัย จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคิตะนากะงูซู
กุ ซึง่ เป็ นที่ตงของห้
ั้
ำง AEON RYCOM ซึง่ เป็ นห้ ำง AEON ที่ใหญ่ทสี่ ดุ และทันสมัยทีส่ ดุ ในประเทศญี่ปนุ่ (ไม่มีบริกำรอำหำรกลำงวัน)
ในช่วงบ่ำยให้ ท่ำนได้ อิสระเต็มที่ที่ AEON MALL Okinawa Rycom ห้ ำงสรรพสินค้ ำ AEON แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สดุ และทันสมัยที่สดุ ของ
บ่ าย
ญี่ปนุ่ เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ครบวงจรที่สดุ และหรูหรำที่สดุ บนเกำะโอกินำว่ำ ซึง่ รวบรวมร้ ำนค้ ำแบรนด์ญี่ปนุ่ ต่ำงๆ ไม่รวมรำยย่อยกว่ำ
200 แบรนด์ทงั ้ Uniqlo Bigcamera Croc Sanrio Fancl Barns Giordano Gap และอื่นๆ หำกเมื่อยล้ ำก็มีที่นงั่ พักตลอดทำงเดินทุกชัน้
ครอบคลุมครบทุกพื ้นที่พร้ อมด้ วย Free WIFI และ Tax Free สำหรับนักท่องเที่ยว อีกทังยั
้ งมีภตั ตำคำรกว่ำ 60 ร้ ำน Cinema Complex
ที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สดุ ในโอกินำว่ำ รวมไปถึง Food Court ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกกว่ำ 5,500 ที่ ให้ อิสระท่ำนอิสระเลือกซื ้อหำสินค้ ำชันดี
้
ของญี่ปนุ่ ได้ อย่ำงเต็มที่ที่นี่ จำกนันได้
้ เวลำนำท่ำนเข้ ำสู่ที่พกั
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (4)
เย็น
นำท่ำนเข้ ำสู่ที่พกั Onna Marine View Hotel หรือเทียบเท่ำ
ค่า

โรงงานเกลือกาละ อาโออิ อุมิ - หน้ าผามันซาโมะ - ร้ านขนมโอคาชิโกเท็น - พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชูราอุมิ อเมริกัน วิลลเลจ
เช้ า

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (5)
นำท่ำนชม กาละ อาโออิ อุมิ หรือโรงงำนผลิตเกลือจำกสมุทรโดยใช้ ควำมร้ อนทำให้ น ้ำทะเลระเหยและตกผลึกกลำยเป็ นเกลือ ซึง่ โอกิ
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ค่า

นำว่ำนันมี
้ ชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก เนื่องจำกเกลือของโอกินำว่ำจะมีทงรสชำดหวำนและเค็
ั้
ม สำมำรถนำไปทำเป็ นสำรให้ ควำมหวำน
ประกอบในไอศตรีมได้ ด้วย ซึง่ ในแต่ละวันนันโรงงำนแห่
้
งนี ้จะสำมำรถผลิตเกลือได้ ถงึ 24 ตันเลยทีเดียว และนอกจำกนันเกลื
้ อจำกโอกิ
นำว่ำยังได้ รับกำรบันทึกไว้ ว่ำเป็ นเกลือที่มีแร่ธำตุมำกที่สดุ ในโลก สำมำรถแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้ หลำกหลำยรูปแบบ เช่น ขนม
ไอศครีม เครื่องสำอำง ฯลฯ จำกนันน
้ ำท่ำนสู่เมืองออนนะ เพือ่ เยี่ยมชมและถ่ำยรูปที่ระลึกบริเวณจุดชมวิวพระอำทิตย์อสั ดงที่สวยทีส่ ดุ
ของโอกินำว่ำที่ หน้ าผามันซาโมะ (ควำมหมำยในภำษำริวกิวดังเดิ
้ มคือที่นงั่ หนึง่ หมื่นที่) จุดเด่นของที่นี่คือ หน้ ำผำที่ถกู คลื่นจำก
มหำสมุทรกัดเซำะ จนเป็ นรูปงวงช้ ำง เป็ นบริเวณที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมำถ่ำยรูปกันอย่ำงมำกมำย จำกนันพำท่
้
ำนสู่ ร้ านขนมโอคาชิโก
เท็น ร้ ำนขนมชื่อดังที่สดุ ของโอกินำว่ำที่มีสำขำ 4 แห่งบนเกำะ ซึง่ สินค้ ำขึ ้นชื่อของที่นี่ได้ แก่ ทำร์ ตมันม่วง ไอศครีมมันม่วง เค้ กชีฟองรส
มะนำวและอื่นๆ ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นผลิตผลท้ องถิ่นบนเกำะโอกินำว่ำเท่ำนัน้ รวมไปถึงสินค้ ำน่ำรักต่ำงๆ ที่เป็ นที่ระลึกในสไตล์ของโอกินำว่ำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรชุดแบบญี่ปนุ่ (6)
หลังจำกนันน
้ ำท่ำนสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชูราอุมิ พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น ้ำที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
ตังอยู
้ ่ที่ตำบลโมโตบุ เป็ นที่แสดงพันธุ์ปลำทะเลต่ำงๆ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ชัน้ และแต่ละชันจะแบ่
้
งแยกไปตำมโซน คือ Touch Pool ซึง่
เป็ น Lagoon ขนำดเล็ก จำลองสภำพธรรมชำติของปลำที่อำศัยอยูบ่ ริเวณแนวปะกำรัง ซึง่ ประกอบไปด้ วย ปลำดำว, หอยเม่น,
ปลิงทะเล และอื่นๆ ซึง่ สำมำรถใช้ มือเปล่ำสัมผัสได้ อย่ำงใกล้ ชิด ถัดจำกนันจะเป็
้
น Journey To The Coral Reef, The Sea of
Tropical Fish และไฮไลท์ที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้คือ The Kuroshio Sea ซึง่ เป็ นห้ องที่ได้ ชื่อมำจำกกระแสน ้ำอุ่นกุโรชิโวของ
ญี่ปนุ่ ภำยในห้ องนี ้แสดงพันธุ์ปลำในแท้ งค์ขนำดใหญ่สงู กว่ำ 8 เมตร กว้ ำงกว่ำ 22 เมตร ทำจำกอะคริลคิ ใสหนำกว่ำ 60 เซนติเมตร น ้ำ
ทะเลไม่สำมำรถผ่ำนเข้ ำมำได้ ภำยในแท้ งค์นี ้มีปลำฉลำมวำฬขนำดยำวกว่ำ 7 เมตรอยู่ถงึ 3 ตัว ว่ำยเวียนไปมำอย่ำงสง่ำงำม พร้ อม
พันธุ์ปลำอื่นๆ ทังกระเบนรำหู
้
ฉลำมสีฟ้ำ และปลำพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี ้ ให้ ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปได้ อย่ำงใกล้ ชิดทังแบบพำนอรำม่
้
ำ
และแบบอันเดอร์ วอเตอร์ ท่ำนจะยังสำมำรถพบกับปลำฉลำมพันธุ์ต่ำงๆ อยู่อีกมำกมำยในห้ อง Shark Research Lab และบริเวณ
ภำยนอกอำคำร ยังมี Sea Turtle House บ่อเลี ้ยงเต่ำทะเลขนำดใหญ่ และ Dolphin Lagoon พร้ อมทังชมกำรแสดงของปลำโลมำแสน
้
รู้ จำกนันน
้ ำท่ำนสู่ อเมริกัน วิลเลจ หรือเรียกอย่ำงหนึง่ ว่ำ หมู่บ้านมิฮามะ เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีกลิ่นอำยของอเมริกนั เนื่องจำกตังอยู
้ ่
ใกล้ กบั ฐำนทัพอำกำศคำเดนะ ซึง่ เป็ น 1 ในฐำนทัพของประเทศสหรัฐอเมริกำบนเกำะโอกินำว่ำ มีทหำรอเมริกนั และครอบครัวอยู่
ประจำกำรกว่ำ 30,000 คน ดังนันย่
้ ำนนี ้จะเต็มไปด้ วยร้ ำนอำหำรและไลฟ์ สไตล์ในแบบอเมริกนั ชนทังสิ
้ ้น รวมไปถึงแหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ ำ
ในสไตล์แบบตะวันตก พร้ อมร้ ำนอำหำรโรแมนติคมำกมำยที่ปลูกสร้ ำงในสไตล์แบบโคโลเนี่ยล (ไม่มีบริกำรอำหำรค่ำ)
นำท่ำนเข้ ำสู่ที่พกั Hotel Ryukyu Sun Royal หรือเทียบเท่ำ

อิสระทัง้ วันที่เมืองนาฮ่ า
เช้ า

ค่า

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (7)
ให้ ท่ำนได้ อิสระทังวั
้ น หรือเลือกไปช้ อปปิ ง้ ที่ ย่ำนถนนโคคุไซโดริ ย่ำนช้ อปปิ ง้ ชื่อดังของโอกินำว่ำ ที่ชำวต่ำงชำตินิยมมำเดินเล่นกันเป็ น
อย่ำงมำก เพรำะที่นี่มีทงของที
ั้
่ระลึกและสินค้ ำพื ้นเมืองสไตล์ของโอกินำว่ำและสินค้ ำสไตล์ญี่ปนุ่ อีกมำกมำย และบนถนนสำยนี ้ยังมี
ห้ ำง DONQUIJOTE ห้ ำงสรรพสินค้ ำชื่อดังจำกย่ำนชินจูกมุ ำเปิ ดให้ บริกำร 24 ช.ม.อีกด้ วย หรือสนุกสนำนกับกำรทดลองนัง่ Yui
Monorail รถไฟรำงเดี่ยวหนึง่ เดียวของโอกินำว่ำ เพือ่ เดินทำงไปยังย่ำนชินโตชินที่เป็ นที่ตงของห้
ั้
ำงสรรพสินค้ ำชันน
้ ำมำกมำย เช่น DFS
Duty Free หนึง่ เดียวของประเทศญี่ปนุ่ และห้ ำงอื่นๆ เช่น Sport Depot , Naha Place หรือหำกท่ำนที่ยงั ไม่หนำใจกับกำรช้ อปปิ ง้
สินค้ ำญี่ปนุ่ ที่ห้ำง AEON เลือกไปช้ อปปิ ง้ ต่อที่ AEON Naha ที่สถำนี Oroku ได้ อกี ด้ วย (ไม่มีบริกำรอำหำรกลำงวันและเย็นและไม่รวม
ค่ำเดินทำงต่ำงๆ)
นำท่ำนเข้ ำสู่ที่พกั Hotel Ryukyu Sun Royal หรือเทียบเท่ำ

ชูริโจ พาร์ ค - โรงกลั่นเหล้ าอะวาโมริ - ใส่ ชุดประจาชาติริวกิว - สวนสันติภาพโอกินาว่ า - อาชิบนิ ่ าเอ้ าท์ เล็ต
มอลล์ - สนามบินนาฮ่ า - ไทเป - กรุ งเทพฯ
เช้ า

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (8)
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18.00 น.
20.55 น.
21.35 น.
23.10 น.
01.55 น.

นำท่ำนเยี่ยมชม 1 ในมรดกโลกที่สำคัญของญี่ปนุ่ ที่ ปราสาทชูริ ชม ประตูชูเรอิมง ของปรำสำทชูริโจ ถูกสร้ ำงขึ ้นใหม่ ในปี 1992
แทนที่ของเก่ำที่ถกู ทำลำยลงในสมัยสงครำมโลกครัง้ ที่สอง ปั จจุบนั นี ้พื ้นที่ทงหมดถู
ั้
กจัดให้ เป็ นสวนสำธำรณะ จำกนันชมชู
้
ริโจ พำร์ค
ซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั ้ ปรำสำทชูริ (ไม่รวมค่ำเข้ ำชมในปรำสำทท่ำนละ 800 เยน) เป็ นปรำสำทตำมแบบสถำปั ตยกรรมของชำวริวกิว ซึง่ เป็ นที่
ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยรำชวงศ์โช สร้ ำงขึ ้นในปี ค.ศ. 1237 ซึง่ อำณำจักรริวกิวเป็ นอำณำจักรหนึง่ ทำงตอนใต้ ของญี่ปนุ่ ใกล้
กับเกำะไต้ หวัน มีควำมใกล้ ชิดกับทำงวัฒนธรรมของจีน สถำปั ตยกรรมของปรำสำทแห่งนี ้ ส่วนมำกจึงได้ รับอิทธิพลมำจำกประเทศจีน
ในสมัยรำชวงศ์หมิง และเมือ่ ปี 1945 ระหว่ำงสงครำมโลกครัง้ ที่สองตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสำมำรถยกพลขึ ้นบกที่โอกินำว่ำได้ พิษ
แห่งสงครำมทำให้ ปรำสำทถูกทำลำยลงเกือบทังหมด
้
เหลือเพียงกำแพงปรำสำทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พ้นเหนือพื ้นดินขึ ้นมำเพียง 20-30
เซนติเมตร จนกระทัง่ ปี 1992 ได้ มกี ำรก่อสร้ ำงปรำสำทชูริโจขึ ้นใหม่หมดให้ มีโครงสร้ ำงลักษณะเดิม โดยอ้ ำงอิงจำกภำพถ่ำยในอดีต
บันทึกทำงประวัติศำสตร์ และควำมทรงจำของผู้อยูอ่ ำศัยอยู่แถบนัน้ และในปี ค.ศ. 2000 ปรำสำทแห่งนี ้ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ร่วมกับโบรำณสถำนอื่นๆ ในเกำะโอกินำว่ำ จำกนันเดิ
้ นทำงสู่เมืองอิโตมัง ให้ ท่ำนเยี่ยมชม โรงหมักเหล้ าอะวาโมริ ซึง่ เป็ นเหล้ ำ
ท้ องถิ่นของโอกินำว่ำที่มีชื่อเสียงทีส่ ดุ มีกรรมวิธีกำรผลิตที่สืบทอดกันมำหลำยร้ อยปี โดยใช้ ไหหมักที่ทำจำกดินของโอกินำว่ำมำปั น้
และข้ ำวที่ใช้ ทำเป็ นหัวเชื่อส่ำเหล้ ำนัน้ ต้ องเป็ นข้ ำวที่นำเข้ ำมำจำกประเทศไทยเท่ำนัน้ เพรำะตังแต่
้ สมัยกรุงศรีอยุธยำมำแล้ ว
อำณำจักรริวกิวได้ มำกำรติดต่อค้ ำขำยและแลกเปลี่ยนสินค้ ำกันมำโดยตลอด จนได้ มำเป็ นเหล้ ำอะวำโมริ 1 ในสินค้ ำ OTOP ที่สำคัญ
ที่สดุ ของโอกินำว่ำ จำกนันให้
้ ท่ำนได้ ลองใส่ ชุดบิงงาตะหรือที่นิยมเรียกกันว่ำ กิโมโนของโอกินำว่ำ ซึง่ เป็ นชุดท้ องถิ่นดังเดิ
้ มมำตังแต่
้
สมัยรำชอำณำจักรริวกิว ให้ ท่ำนได้ ถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกว่ำครัง้ หนึง่ ท่ำนได้ เคยมำเยือนรำชอำณำจักรริวกิวที่ยิ่งใหญ่แห่งนี ้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (9)
จำกนันเยี
้ ่ยมชม สวนสันติภาพแห่ งโอกินาว่ า ตังอยู
้ ่ทำงด้ ำนใต้ สดุ ของเกำะโอกินำว่ำ สร้ ำงขึ ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกถึงเหตุกำรณ์เมื่อเดือน
มีนำคม ปี 1945 ช่วงสมัยสงครำมโลกครัง้ ที่สอง ที่กองทัพสัมพันธมิตรสำมำรถยกพลขึ ้นบกที่โอกินำว่ำ และมีเหตุกำรณ์สะเทือนใจ
ต่ำงๆ เกิดขึ ้นมำกมำย เพือ่ ย ้ำเตือนให้ ผ้ คู นรำลึกถึงควำมโหดร้ ำยของสงครำม และควำมสิ ้นหวังของผู้คนในยุคนัน้ จำกนันให้
้ ท่ำนได้
แวะละลำยเงินเยนก่อนเดินทำงกลับสู่ประเทศไทยที่ ห้ างอาชิบนิ ่ า เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้ ำแบรนด์เนมชื่อดังของโอกินำว่ำ
มำกมำยหลำยยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ โดยเฉพำะกระเป๋ ำแบรนด์ COACH ที่บรรดำ
กูรูทงหลำยลงควำมเห็
ั้
นกันว่ำที่นี่รำคำถูกที่สดุ ในบรรดำเอ้ ำท์เล็ตทังหมดของประเทศญี
้
่ปนุ่
ได้ เวลำพอสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนนำฮ่ำ เพือ่ เดินทำงสู่กรุงไทเป
เดินทำงสู่ไทเป โดยสำยกำรบินไชน่ำ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 123
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเถำหยวน รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไชน่ำ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 837
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
วันที่เดินทำง
07-12 ธ.ค. 59
21-26 ธ.ค. 59
04-09 ม.ค. 60
11-16 ม.ค. 60
18-23 ม.ค. 60
15-20 ก.พ. 60
01-06 มี.ค. 60

รำคำผู้ใหญ่
36,900
37,900
35,900
35,900
35,900
35,900
36,900

เด็กพักกับผู้ใหญ่
36,900
37,900
35,900
35,900
35,900
35,900
36,900

เด็กมีเตียง
36,900
37,900
35,900
35,900
35,900
35,900
36,900

เด็กไม่มีเตียง
34,900
35,900
33,900
33,900
33,900
33,900
34,900

หน้า 4 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

พักเดี่ยว
7,500
8,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

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

รำคำนี ้รวม
- ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ โดยสำยกำรบินไชน่ำ แอร์ ไลน์
- โรงแรมที่พกั 3 คืนที่ญี่ปนุ่ และ 2 คืนที่ไต้ หวัน
- ค่ำรถรับส่ง และนำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง
- ค่ำเข้ ำชมสถำนทีท่ อ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตำมที่ระบุในรำยกำร
- อำหำรทุกมื ้อตำมที่ระบุในรำยกำร
- หัวหน้ ำทัวร์ผ้ ชู ำนำญเส้ นทำง คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
- ภำษีสนำมบินทุกแห่ง ภำษีน ้ำมัน และค่ำธรรมเนียมกำรบินทุกชนิดที่มี
* ผู้เดินทำงที่มีอำยุ 70-74 ปี บริษัทประกันจะให้ ควำมคุ้มครองครึ่งหนึ่ง อำยุเกิน 75 ปี ขึ ้นไป บริษัทประกันจะไม่ให้ ควำมคุ้มครอง

รำคำนี ้ไม่รวม
- ค่ำใช้ จำ่ ยส่วนตัวทุกชนิด และค่ำทิปไกด์และคนขับรถ (ท่ำนละ 1,200 บำทตลอดทริป ชำระพร้ อมค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือ)
- ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จำ่ ย 3% (เฉพำะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมำที่ต้องกำรใบกำกับภำษี และได้ ตอ่ รองรำคำกันสิ ้นสุดแล้ ว)
- ค่ำขนกระเป๋ ำของสำยกำรบิน กรณีน ้ำหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่ำน

หมำยเหตุ
- มัดจำทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ปยืนยันกำรเดินทำง ท่ำนละ 10,000 บำท ส่วนที่เหลือชำระก่อนออกเดินทำง 15 วัน
- ทัวร์ ทกุ กรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทำงโดยลูกค้ ำจำนวนตังแต่
้ 30 ท่ำนขึ ้นไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ และรำยกำรทัวร์ บำงอย่ำงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
- บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ ำ หรือบกพร่องของสำยกำรบิน อุบตั ิเหตุ กำรประท้ วงหยุดงำน เหตุสดุ วิสยั หรือภัยทำงธรรมชำติทกุ ชนิด หรือกำรถูก
ห้ ำมเข้ ำประเทศ ไม่วำ่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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