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Okinawa Hong Kong
6 วัน 4 คืน
พักญี่ปนุ่ 3 คืน 1 คืนที่ฮ่องกง
ชมเทศกาลดอกซากุระได้ ก่อนใครที่นะคิจิน พาร์ ค
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าชุราอุมิ ปราสาทชูริโจ
หน้ าผามันซาโมะ สวนสัปปะรดนาโกะ
อเมริ กนั วิลเลจ โอกินาว่า เวิลด์
ช็อปปิ ง้ ที่ AEON และอาชิบิน่า พร้ อมถนนโคคุไซโดริ

สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ส (HX)
วันแรก
23.00 น.
วันที่สอง
02.10 น.
06.00 น.
09.05 น.
12.25 น.

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะ พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 6 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เจ้ าหน้ าที่
จากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ฮ่ องกง - นาฮ่ า - ห้ างอาชิบนิ ่ า – หมู่บ้านอเมริกนั (อเมริกนั วิลเลจ)
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 774
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูโ่ อกินาว่า
เดินทางสูโ่ อกินาว่า โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 676
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองนาฮ่า หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากรแล้ ว จากนันน
้ าท่านสู่ ห้ างอาชิบิน่า เอ้ าท์ เล็ต
มอลล์ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของโอกินาว่ามากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren , Casio , Coach
Diesel , Gap , Croc ฯลฯ จากนันพาท่
้
านชม หมู่บ้านอเมริกัน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ า American Village เป็ น
เมืองเล็กๆ ที่มีกลิน่ อายของอเมริกนั ชมบ้ านสไตล์อเมริ กนั และร้ านอาหารอเมริ กนั เช่น A&W, Starbucks, Baskin
Robbins เป็ นต้ น และยังมีเอ้ าท์เล็ต มอล์ล ห้ างจัสโก้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Miyuki Beach Hotel หรื อเทียบเท่า
หน้ าผามันซาโมะ – พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชูราอุมิ – ชมเทศกาลซากุระที่นาคิจนิ งูซกู ุ – สวนสัปปะรดนาโกะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านเดินทางเข้ าสูเ่ มืองออนนะ เพื่อเยี่ยมชมและถ่ายรูปที่ระลึกบริ เวณจุดชมวิวพระอาทิตย์อสั ดงที่สวยที่สดุ ของโอ
กินาว่าที่ หน้ าผามันซาโมะ จุดเด่นของที่นี่คือ หน้ าผาที่ถกู คลืน่ จากมหาสมุทรกัดเซาะ จนเป็ นรูปงวงช้ าง เป็ น
บริ เวณที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันอย่างมากมาย จากนันน
้ าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชูราอุมิ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า ที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลโมโตบุ เป็ นที่แสดงพันธุ์ปลาทะเล
ต่างๆ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ชัน้ และแต่ละชันจะแบ่
้
งแยกไปตามโซน คือ Touch Pool ซึง่ เป็ น Lagoon ขนาดเล็ก จาลอง
สภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณแนวปะการัง ซึง่ ประกอบไปด้ วย ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และอื่นๆ
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ซึง่ สามารถใช้ มือเปล่าสัมผัสได้ อย่างใกล้ ชิด ถัดจากนันจะเป็
้
น Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical
Fish และไฮไลท์ที่สาคัญของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี ้คือ The Kuroshio Sea ซึง่ เป็ นห้ องที่ได้ ชื่อมาจากกระแสน ้าอุน่ กุโรชิโว
ของญี่ปนุ่ ภายในห้ องนี ้แสดงพันธุ์ปลาในแท้ งค์ขนาดใหญ่สงู กว่า 8 เมตร กว้ างกว่า 22 เมตร ทาจากอะคริ ลคิ ใสหนา
กว่า 60 เซนติเมตร น ้าทะเลไม่สามารถผ่านเข้ ามาได้ ภายในแท้ งค์นี ้มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยูถ่ ึง 3
ตัว ว่ายเวียนไปมาอย่างสง่างาม พร้ อมพันธุ์ปลาอื่นๆ ทังกระเบนราหู
้
ฉลามสีฟ้า และปลาพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี ้
ให้ ทา่ นสามารถถ่ายรูปได้ อย่างใกล้ ชิดทังแบบพานอราม่
้
าและแบบอันเดอร์ วอเตอร์ ท่านจะยังสามารถพบกับปลา
ฉลามพันธุ์ตา่ งๆ อยูอ่ ีกมากมายในห้ อง Shark Research Lab และบริ เวณภายนอกอาคาร ยังมี Sea Turtle House
บ่อเลี ้ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ Dolphin Lagoon พร้ อมทังชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู
้
้ ได้ ทนี่ ี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (3)
จากนันพาท่
้
านชมเทศกาล ซากุระนาคิจินงูซกู ุ ซึง่ จัดที่ ซากปราสาทเก่ านาคิจนิ โบราณสถานเก่าแก่ทถี่ กู สร้ างขึ ้น
บนเกาะโอกินาว่ามาก่อนที่จะเป็ นราชอาณาจักรริ วกิว ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเนินเขาสูงประมาณ 100 เมตร มีกาแพงยาว 70-80
เมตรพาดผ่านเป็ นป้อมปราการ 8 ป้อม แต่นา่ เสียดายที่ตวั ปราสาทแห่งนี ้ปั จจุบนั เหลือเพียงแต่ซากเพราะจากการ
ผ่านการทาสงครามอย่างรุนแรง แต่ถึงกระนันซากปราสาทแห่
้
งนี ้ก็ถกู บันทึกให้ เป็ นอุทยานแห่งชาติ วันที่ 15
พฤษภาคม ค.ศ. 1972 และได้ รับการจดทะเบียนมรดกโลกโดย Unesco ในเดือนธันวาคมปี
ค.ศ. 2000 ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมภาพซากุระบานท่ามกลางปราสาทที่เป็ นโบราณสถาน และเก็บภาพ
ความประทับใจได้ ที่นี่ จากนันน
้ าท่านสู่ สวนสับปะรดนาโกะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นา่ สนใจ นาท่านชมสวน
โดยรถพลังงานไฟฟ้ ารุ่นล่าสุด ปราศจากมลพิษ พร้ อมเสียงบรรยายผ่านลาโพง โดยสามารถเลือกได้ หลายภาษา อาทิ
อังกฤษ, เกาหลี, จีน และญี่ปนุ่ ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่สปั ปะรดตัวอย่างที่จดั ไว้ ให้ ชม จากนันเยี
้ ่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภายในสวนสัปปะรด ซึง่ รวบรวมเปลือกหอยที่มีอายุมาก และหายากมาจากทุกมุมโลกมา
รวมกันไว้ ที่นี่ จากนันแวะชมพร้
้
อมชิมผลิตภัณฑ์ซงึ่ สกัดมาจากสับปะรดทังสิ
้ ้น เช่นน ้า, ไวน์, เค้ ก และผลไม้ สดเป็ น
ต้ น และพิเศษ!! ท่านสามารถซื ้อหาขนมกูลโิ กะโคล่อน ไส้ สบั ปะรดได้ จากที่นี่เพียงที่เดียวเท่านัน้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ ต์แบบ BBQ (4)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Miyuki Beach Hotel หรื อเทียบเท่า
โอกินาว่ า เวิลด์ – ชมถา้ ธารมรกต – ชมระบาเอสะ – ปราสาทชูริ – ช็อปปิ ้ งโคคุไซโดริ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
จากนันน
้ ้าท่าเดินทางสู่ โอกินาว่ า เวิลด์ (Okinawa World) แหล่งแสดงวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของหมูเ่ กาะริ วกิว ให้ ทา่ น
ได้ ตื่นตาตื่นใจกับ ถา้ ธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ถ ้าใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย มีหินงอกหินย้ อยสุดอลังการที่สวยขึ ้นด้ วยการ
จัดแสงไฟตระการตาให้ ยิ่งน่าดูขึ ้นไปอีก และปิ ดท้ ายที่หมูบ่ ้ านจาลองของชาวริวกิว ที่จะได้ ชมวิถีพื ้นบ้ านและงาน
ฝี มืออันละเอียดอ่อนของชาวริวกิว ชมระบาเอสะ ระบาพื ้นเมืองของโอกินาว่าเดิมที เอสะเป็ นประเพณีเพื่อราลึกถึง
วิญญาณบรรพบุรุษ โดยหนุม่ สาวจะเต้ นระบาเอซาพร้ อมกับเดินไปในชุมชน (เรียกว่า มิจิ-จุเน) พร้ อมกับอธิษฐาน
ขอให้ ทกุ ครอบครัวมีสขุ ภาพแข็งแรง ปลอดภัยและก้ าวหน้ า หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 กลุม่ ระบาเอสะจากที่ตา่ งๆ มา
รวมตัวกันจัดงานเทศกาลเอซา ทาให้ ระบาเอสะเปลีย่ นแปลงไปอย่างสิ ้นเชิง คนหนุม่ สาวจากเมืองต่างๆ ใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์ในการพัฒนาให้ เป็ นระบาแบบใหม่เพื่อชนะการประกวด สิง่ เหล่านี ้ได้ เปลีย่ นให้ เอสะกลายเป็ นระบาแบบ
ในปั จจุบนั ในงานเทศกาลเอสะทีท่ กุ คนให้ ความสนใจ แต่ละเมืองต่างมีการพัฒนาการเต้ นให้ มีลกั ษณะเฉพาะเป็ น
ของตัวเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (6)
จากนันน
้ าท่านสู่ ปราสาทชูริโจ (บริ เวณชูริโจ พาร์ ค ไม่รวมค่าเข้ าชมในปราสาทอีกท่านละ 800 เยน) เป็ นปราสาท
ตามแบบสถาปั ตยกรรมของชาวริ วกิว ซึง่ เป็ นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1237
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ซึง่ อาณาจักรริ วกิวเป็ นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ ของญี่ปนุ่ ใกล้ กบั เกาะไต้ หวัน มีความใกล้ ชิดกับทางวัฒนธรรมของ
จีน สถาปั ตยกรรมของปราสาทแห่งนี ้ส่วนมากจึงได้ รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อปี
1945 ระหว่างสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษแห่งสงคราม
ทาให้ ปราสาทถูกทาลายลงเกือบทังหมด
้
เหลือเพียงกาแพงปราสาทเพียงไม่กี่สว่ นโผล่พ้นเหนือพื ้นดินขึ ้นมาเพียง 2030 เซนติเมตร จนกระทัง่ ปี 1992 ได้ มีการก่อสร้ างปราสาทชูริโจขึ ้นใหม่หมดให้ มีโครงสร้ างลักษณะเดิม โดยอ้ างอิง
จากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจาของผู้อยูอ่ าศัยอยูแ่ ถบนัน้ และในปี ค.ศ. 2000
ปราสาทแห่งนี ้ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกร่วมกับโบราณสถานอืน่ ๆ ในเกาะโอกินาว่า นาท่านชม ประตู
ชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ ถูกสร้ างขึ ้นใหม่ ในปี 1992 แทนที่ของเก่าที่ถกู ทาลายลงในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง
ปั จจุบนั นี ้พื ้นที่ทงหมดถู
ั้
กจัดให้ เป็ นสวนสาธารณะ จากนันให้
้ ทา่ นอิสระช็อปปิ ง้ ถนน ช็อปปิ ้ งโคคุไซโดริ ย่านช็อปปิ ง้
ชื่อดังของเกาะโอกินาว่า ที่ชาวต่างชาตินยิ มมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่มีร้านขายของทังที
้ ่ระลึกของญี่ปนุ่
สินค้ าพื ้นเมืองของชาวริ วกิว และสินค้ าน่าซื ้อหาสไตล์ญี่ปนต่
ุ่ างๆ อีกมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารคา่ )
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั CityCourt Hotel หรื อเทียบเท่า
ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ - ฮ่ องกง - อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
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 679
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊ อก ประเทศฮ่องกง ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นเกาะหล่านเทา หัวหน้ าทัวร์ นาท่านผ่านการตรวจ
เช็กเอกสารเข้ าเมือง จากนันมั
้ คคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั จากนันให้
้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนหลังจาก
การเดินทางหลายชัว่ โมง หรื อเลือกสนุกสนานไปกับการอิสระช็อปปิ ง้ (ไม่มีบริ การอาหารค่าและไม่รวมค่าเดินทางโดย
รถไฟฟ้ าของทุกท่านเอง)
พักที่ L Hotel Nina Et Convention Centre หรื อเทียบเท่า
ฮ่ องกงซิตที ้ วั ร์ - อิสระช็อปปิ ้ งที่จิมซาจุ่ย - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร อาหารเช้ าแบบติม่ ซาสไตล์ฮอ่ งกง (8)
นาท่านเดินทางชมฮวงจุ้ยเก้ ามังกร และทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง ที่ ยอดเขาวิคทอเรีย จุดชมวิวที่มชี ื่อเสียง
ของเกาะฮ่องกง พบทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะฮ่องกงที่เต็มไปด้ วยตึกระฟ้ าความสูงเทียมเขาวิคทอเรีย
แวะผ่านชมบ้ านคนดังและมีชื่อเสียงต่างๆ ของฮ่องกง เช่น เฉินหลง ภรรยาคนที่ 4 ของสแตนลีย์ โฮ
เจ้ าของบ่อนลิสบัว ชื่อดังของมาเก๊ า จากนันน
้ าท่านสู่ รี พลั ส์เบย์ หรื อ อ่ าวนา้ ตืน้ ซึง่ ตังตามชื
้
่อเรื อรบอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 19 ที่สง่ มาปราบปรามโจรสลัดท้ องถิ่น อ่าวน ้าตื ้นเป็ นอ่าวที่มชี ื่อเสียง เป็ นแหล่งพักผ่อนในช่วงหน้ าร้ อน
ให้ ทา่ นได้ มเี วลานมัสการขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิม พระโพธิสตั ว์ทชี่ าวพุทธทัว่ โลกนับถือ และเจ้ าแม่ทบั ทิมอัน
ศักดิ์สทิ ธิ์ รวมทังสั
้ กการะเทพเจ้ าแห่งโชคลาภ เดินข้ ามบันไดแห่งชีวิต และสะพานต่ออายุ ซึง่ เชื่อกันว่าถ้ าได้ ข้าม
สะพานไปครัง้ หนึง่ จะมีอายุเพิม่ ขึ ้นอีก 3 ปี และท่านที่กาลังมีความรักหรื อหลงรักใครอยู่ ท่านสามารถขอพรอธิษฐาน
สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์จากหินบุพเพสันนิวาส ซึง่ เชื่อกันว่าผู้ใดได้ สมั ผัสหินก้ อนนี ้แล้ วนึกถึงใบหน้ าคนที่รัก ท่านจะได้ สมหวัง
ดัง่ ใจ จากนันน
้ าท่านเยีย่ มชมร้ าน Hong Kong Jewelry เพื่อเลือกซื ้อหาเครื่ องประดับหลากหลายรูปแบบ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (9)
มีเวลาให้ ทา่ นอย่างเต็มที่เพื่อเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้ าถูกใจ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน แหล่งช็อปปิ ง้
ชื่อดังของฮ่องกง ท่านจะได้ พบสินค้ าต่างๆ มากมายไม่วา่ จะเป็ น เครื่ องหนัง รองเท้ า เสื ้อผ้ า สินค้ าแบรนด์เนม
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook(ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat หรือtourtook

น ้าหอม เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ มือถือแบบพกพา และอื่นๆ อีกมากมาย หรื อช็อปปิ ง้ สินค้ า
ของเด็กเล่นที่ Toy R'Us ที่ห้าง โอเชี่ยน เทอร์ มินลั ซึง่ เป็ นช็อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย โดยให้ ทา่ นได้ อิสระ
ที่จิมซาจุ่ยได้ จนกระทัง่ ได้ เวลาพบกันที่จดุ นัดพบเพื่อเดินทางสูท่ า่ อากาศยาน ในการเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(ไม่มีบริ การอาหารค่า)
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 765
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

17.00 น.
19.15 น.

อัตราค่ าบริการ

เดินทาง 15 – 20, 22 – 27 มกราคม, 29 – 03 ก.พ 2558

ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็ก 1 ท่ าน พักกับ 1 ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็ก 1 ท่ าน พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง ท่ านละ
เด็ก 1 ท่ าน พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียง ท่ านละ
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ
อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
-

30,900
30,900
30,900
28,900
8,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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
 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
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