นาย ชูใจ

จะมา 1 คน 2 คน 15 หรือ 50 หรือ 200 คน
ทั้งในและต่างประเทศ สแกน QR Code
มีเจ้าหน้าที่ตอบตลอด ยินดีบริการครับ

มาบอกเล่าประสบการณ์ดีๆ
ทริปเด็ดๆ ให้คุณเที่ยวต่างแดน
ได้อย่างสนุกถึงใจ
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สถานที่แรกที่เราไป คือ ผามันซาโมะ ผามันซาโมะนี้ เห็นแว๊บแรก
มีอารมณ์นกึ ถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วชือ่ ดังของนอร์เวย์ทเี่ รียวว่าฟยอร์ด (Fjord)
ขึ้นมาเลยทีเดียว รู้สึกว่า…งบไม่เยอะหรือเวลาไม่พอขนาดไปนอร์เวย์
มาดูที่นี่ ก็พอได้แฮะ ระหว่างทางจะมีจุดไฮไลท์ของหน้าผานี้ซึ่งเป็น
หน้าผาหินที่ถูกน�้ำกัดเซาะ จนมีลักษณะคล้ายรูปช้าง นี่แหล่ะ! จุดดึงดูด
นักท่องเทีย่ วให้แวะเวียนมาเทีย่ วผามันซาโมะ ถ้ามายามเย็น สามารถชม
พระอาทิตย์อัสดงได้อย่างสุขใจเลยทีเดียว
ต่อกันด้วยที่ สวนสับปะรดนาโกะ (Nago Pineapple Park) หลาย
คนคิดว่าสวนสับปะรดจะมีอะไรน่าสนใจเหรอ ไม่เหมือนไร่สับปะรดแถว
ประจวบฯ หรือศรีราชาบ้านเราหรือไง ค�ำตอบคือ… ไม่เหมือน! มันไม่
ได้ใหญ่โตเป็นไร่ๆ เต็มภูเขาเหมือนบ้านเรา แต่ระบบการจัดการของญีป่ นุ่
เขาเรียกได้ว่า “ขั้นเทพ” ที่สวนสับปะรดนาโกะนั้น สร้างมูลค่าพืชไร่
ทางการเกษตรซึง่ ก็คอื สับปะรดนัน้ ให้เป็นดาราไปได้เลย เดิมก็เป็นทีป่ ลูก
สับปะรดธรรมด้าา ธรรมดานีแ่ หล่ะ แต่ปจั จุบนั มีการต่อยอดโดยการปรับ
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีน่ า่ สนใจ สร้างมูลค่า สร้างรายได้ขนึ้ มา
อย่างน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างทีเดียว...ส�ำหรับกรุ๊ปดูงานเกี่ยวกับการเกษตร
แนะน�ำ 5 ดาวค่ะ
ว่ากันว่าญี่ปุ่นเป็นเจ้าแห่งพิพิธภัณฑ์และ ณ แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์สัตว์
น�้ำชูราอุมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) ที่นี่แหล่ะ ถือได้ว่าเป็น
ไฮไลท์ของการมาโอกินะวะ เลยทีเดียว แนะน�ำอีกนิดค่ะ ที่นี่เหมาะมาก
ทีจ่ ะพาครอบครัวทีม่ เี ด็กๆ มาดู เพราะมีจดุ ดึงดูดใจมากมายหลายอย่าง
ชูราอุมเิ ป็นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ริมทะเลทีใ่ หญ่มากๆ กว่าจะเดินจากรถ ลง
บันไดแล้ว ลงบันไดอีก ผ่านสวนนูน่ นีอ่ กี ก็ไม่รกู้ สี่ วนกว่าจะถึงอาคารแสดง
สัตว์น�้ำขนาด 4 ชั้น เดินได้เพลินมากๆ ไฮไลท์ของที่นี่จะอยู่เกือบๆ จุด
สุดท้ายของอาคารในบริเวณชั้น 1 ซึ่งจ�ำลองทะเลด้วยแท้งก์ขนาดใหญ่มี
ฉลามวาฬอยูถ่ งึ 3 ตัว บิก๊ เบิม้ จุดนีเ้ รียกว่า “The Kuroshio Sea” นอกจาก
นี้จะมีการแสดงโชว์ของปลาโลมาแสนรู้มากๆ บริเวณริมสระติดกับทะเล
ซึ่งบรรยากาศและการโชว์ที่ดูสนุกสนานของเจ้าโลมา เพลินเลยล่ะค่ะ

ชู ใ จฝากน้ อ งอ้ อ ที ม งานของชู ใ จและหนึ่ ง ในที ม ทราเวิ ล
วันเดอส์ มาเปิดโลกมหัศจรรย์แห่งโอกินาว่าให้ท่านผู้อ่านนะครับ
สวัสดีค่ะ นักท่องเที่ยวและนักเดินทางทุกๆ ท่าน ฉบับนี้ อ้อ
จะพาผู้อ่านทุกๆ ท่านไปตะลุย เมืองโอกินะวะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
เกาะเล็กๆ เป็นเมืองติดทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ซึ่งเท่าที่ศึกษา
ข้อมูลมา เขาเปรียบเทียบทีน
่ เี่ หมือนภูเก็ตหรือเกาะสมุยบ้านเรา แต่
เต็มเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ทุกท่านพร้อม
ไหมคะ ถ้าพร้อม เราไปกันเลยค่ะ

การเดินทางไปโอกินะวะ มีสายการบิน Peach Air ซึ่งเป็นสายการ
บินราคาประหยัดของญีป่ นุ่ เป็นสายการบินเดียวทีบ่ นิ ตรงจากสุวรรณภูมิ
สู่นามบิน นาฮะ ของโอกินะวะ ถึงล�ำเล็กแต่ก็ใหม่ ที่นั่งจะเป็นแบบ 3 3
ไม่มอี าหารบริการ ต้องซือ้ ทาน น้องอ้อแนะน�ำให้ขนเสือ้ กันหนาวผ้าคลุม
ไปด้วยนะคะ บนครื่องไม่มีบริการ...แป๊ป แป๊ป เพียง 5 ชั่วโมง ก็ถึง
สนามบินนาฮะ อารมณ์จะคล้ายๆ สนามบินภายในประเทศบ้านเราค่ะ
จุดเด่นตรงที่กระเป๋าจะไม่มาในรูปแบบสายพาน จะมีเจ้าหน้าที่ข
มาวางกอง เราก็ไปดูป้ายชื่อหรือกระเป๋าของเราแล้วหยิบได้เลยค่ะ เมื่อ
เรียบร้อยแล้ว เราก็ไปขึ้นรถ พร้อมตะลุยในวันแรกเลยค่ะ
50

กลับเข้าสู่เมืองนาฮะ ซึ่งที่พักของเราอยู่บริเวณถนนสายหลักกลางเมือง
นาฮะ นั่นก็คือ ถนนโคคุไซโดริ ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ
ทัง้ ร้านอาหาร ซึง่ จากสายตาของอ้อ...ดูแล้ว ร้านอาหารทะเล พวกซาซิมิ
เยอะเลยทีเดียว ก็นะทีน่ เี่ มืองติดทะเลนีน่ า นอกจากนัน้ ยังมี คาเฟ่ โรงแรม
ร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึก ขนมซึ่งมันม่วงที่นี่ขึ้นชื่อมากๆ ยังมีอื่นๆ อีก
มากมายตลอดระยะทาง 2 กิโลเมตร เพลินค่ะเพลิน....
ส�ำหรับการเดินทางในวันที่ 2 นี้ที่แรกที่เราจะพาไปคือ ปราสาทชูริ
(Shuri-jo) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญที่สุดในโอกินะวะ ที่นี่มี
นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากเดินทางมายังปราสาทชูริแห่งนี้เพื่อเข้าขมความ
งดงามของปราสาทอันเก่าแก่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดย
กษัตริยร์ วิ กิว และถูกซ่อมแซมขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ ภายครัง้ สงครามโลกครัง้ ที่
2 เป็นมรดกโลกที่ควรค่าแก่การเยือนค่า
และที่พลาดไม่ได้คือที่ Okinawa World & Valley of Gangala ที่
นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่เที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ของโอกินะวะไว้ได้อย่างครบครัน เช่น หมู่บ้านริวกิว
พิพิธภัณฑ์สวนงูฮาบุ และสวนผลไม้เขตร้อน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยัง
มีโอกาสได้สัมผัสกับความเป็นโอกินาว่าผ่านอีเว้นท์และการแสดงโชว์
ต่างๆ ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดปี เสียดายตอนดูโชว์ห้ามถ่าย
รูปหรืออัดวิดโี อเด็ดขาดเลยอดน�ำรูปมาโชว์เลยค่ะ เก็บแรงไว้ชอ้ ปปิง้ แถว
โรงแรมนะคะ อ่อ!! ไม่ว่าจะมากะทัวร์หรือมาเอง พยายามหาโรงแรมอยู่
กลางเมืองนะคะ สะดวกสุดๆ ไปเลยค่า
ถัดมาวันนี้เป็นการเที่ยวแบบอิสระ ข้อดีคือเราอยากท�ำอะไร กิน
อะไรจัดเต็มเองเลยค่า ไม่ยาก จะว่าไปแล้วการเดินทางในเมืองฮานะ โอ
กินะวะ นี่ก็ง่ายแสนง่ายนะ ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆ หรือเมืองอื่นๆ การ
เดินทางของเราในวันนี้เดินทางโดยรถไฟรางเดี่ยวหนึ่งเดียวในโอกินะวะ
หรือที่เรียกกัน Yui Monorail ซึ่งก็คล้ายๆ กับรถไฟฟ้าบ้านเราเลยล่ะค่ะ
เราซื้อตั๋วแบบ One Day Pass ราคาอยู่ที่ 800 เยน เงินไทยก็ประมาณ
240 บาท สามารถขึ้นลงกี่สถานนีกี่รอบก็ได้ ซึ่งมีสถานีทั้งหมด 15 สถานี
ที่แรกที่เราไปคือสถานี Omoromachi ที่นี่จะมีห้าง Galleria DFS เป็นที่
จ�ำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม ทีป่ ลอดภาษี เดินเลยออกมาจากทีน่ ปี่ ระมาณ
300 - 400 เมตร จะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ มีสินค้ามากมายให้ได้เลือก
ซือ้ จากนัน้ เราก็นงั่ รถไฟรางเดีย่ ว เล่นตัง้ แต่สถานีแรกคือ สถานีสนามบิน
ฮานะ ไปจนถึงสถานีสดุ ท้ายคือ สถานีชรู ิ ก็คอื ทีต่ งั้ ปราสาทชูรนิ นั่ เอง ถือ
เป็นการเที่ยวแบบชิลล์ๆ เลยทีเดียว ได้เวลาก็กลับมาเดินเล่นบริเวณ

โรงแรมเหมือนเดิม วันนี้ต้องหาข้าวทางเองเพราะเป็นวันอิสระ พูดถึง
อาหารการกินที่นี่ถือได้ว่าอาหารอร่อยและไม่เหมือนเมืองอื่นๆ ของญี่ปุ่น
ที่นี่อาหารจะมีการผสมผสานมาจากทางไต้หวัน จีน เพราะมีอณาเขต
ติดกัน จึงท�ำให้อาหารมีรสชาติที่เป็นญี่ปุ่นแบบเข้มข้น เมนูที่เห็นเป็น
อาหารที่มีมากับอาหารจานหลัก คือมะระผัดไข่ สาหร่ายผัดไข่ ซุปเต้าหู้
อีกมากมายบรรยายไม่ถูกกันเลยทีเดียว หันซ้ายที หันขวาทีก็เจอร้านขาย
ไอศครีมซึ่งเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องทานไอศครีม Blue seal ซึ่งจะมี
มากมายหลากหลายรสชาติ ว่าแล้วก็ลองซะหน่อยจะได้รู้ว่ามาถึงโอกินะ
วะแล้ว และส�ำหรับท่านที่เป็นคอเบียร์ก็ต้อง Orion Beer ซึ่งมีแหล่งผลิต
ที่โอกินะวะที่เดียวเท่านั้น สดชื่นแบบไม่ต้องใส่น�้ำแข็ง จากนั้นก่อนจะไป
สนามบินเราไปทิ้งท้ายกันที่ OKINAWA OUTLET MALL ให้ได้เก็บตกการ
ช้อปปิง้ อีกนิดหน่อย ทีน่ มี่ สี นิ ค้ามากมายหลายแบรนด์ ไม่วา่ จะเป็น Gucci
Coach Bally GAP Nike Adidas Puma มากมายจริงๆ มีแม้กระทั่งกระเป๋า
Anello เมื่อช้อปปิ้งเสร็จเราก็เดินทางกลับสู่สนามบิน ฮานะ เพื่อเตรียมตัวกลับ
บ้านเรากันค่ะ
เป็นไงกันบ้างคะ หลังจากที่พาไปตะลุยโอกินะวะ มา 4 วัน พอจะเป็นไกด์
ไลน์เล็กๆ น้อยๆ ได้ไหมคะ น้องอ้อ...ขอฝากเนื้อฝากตัวกับคอลัมน์พี่ชูใจ
ออนทัวร์ และบริษัท ทราเวิล วันเดอส์ ในอ้อมอกของท่านผู้รักการอ่านทุกท่าน
พร้อมไหมคะ จะเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกับเรา คณะ 10 คน 20 คน 30 คน ทาง
บริษทั ทราเวิล วันเดอส์ของพีช่ ใู จ ทีอ่ อ้ เป็นผูจ้ ดั การทัว่ ไปดูแลอยู่ พร้อมบริการค่ะ
อ่อ!! แอบกระซิบ 1-2 คนก็มาจอยทัวร์กบั เราได้นะคะ แล้วเจอกันค่า 0-2525-2235
08-6060-4260 สายตรงอ้อเลยค่า บริการทัง้ ตัว๋ เครือ่ งบินโดยเฉพาะหมูค่ ณะของ
แอร์เอเชีย 30 ท่านขึ้นไปได้ราคาพิเศษค่า บริการวีซ่า จัดทัวร์ทั้งในและ
ต่างประเทศการันตีจากปี 2560 ทะลุ 100 กรุ๊ปแล้วจ้า แล้วเจอกันนะคะ
แผนกทัวร์ในประเทศ
แผนกทัวร์หน้าร้าน / จอยทัวร์ 2 ท่านขึ้นไป
แผนกบริการวีซ่า
แผนกกรุ๊ปเหมาเอเชีย
แผนกกรุ๊ปเหมายุโรป
แผนกส�ำรองตั๋วเครื่องบิน
แผนกบัญชี
แผนกติดต่อให้ พรีเซนต์งาน
ข้อมูลเรื่องทัวร์ทั่วไป

:
:
:
:
:
:
:
:
:

คุณปาม / คุณโบว์
คุณแอ๋ม / คุณติ๊ต่าง
คุณติ๊ต่าง
คุณแหม่ม / คุณอ้อ
คุณอ้อ / คุณตู่
คุณเจี๊ยบ
คุณทราย
คุณเอก / คุณเบนโต๊ะ
ชูใจออนทัวร์

เรายินดีบริการ 0-2525-2235
สายด่วน 08-6318-0608 (ตลอด 24 ชม.)

First Planet Travel Service Co., Ltd.
& Travel Wonders Co., Ltd.
335/11
โทรศัพท์
อีเมล์
เว็บไซต์

ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
: 0-2525-2235, 086-318-0608 แฟ็กซ์ : 0-2525-2237
: info@firstplanet.co.th, info@travelwonders.co.th
: www.travelwonders.co.th | www.firstplanet.co.th

ยินดีจัดกรุ๊ปเหมาองค์กร / ราชการ / ศึกษาดูงาน / มหาวิทยาลัย
บริการจัดกรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป
เส้นทางในและต่างประเทศ
"บริการดุจญาติมิตร ถ้าคิดจะใช้ทัวร์"
ทราเวิล วันเดอส์

Follow us สอบถามได้ตลอด 24 ชม.
@travelwonders.th
travelwonders.th

