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Be Okinawa Songkran
6 วัน 4 คืน
พักที่โอกิ นาว่า 4 คืน
พิพิธภัณฑ์ สัตว์น ้าชุราอุมิ ปราสาทชูริโจ โอกิ นาว่าเวิลด์
ถ ้าธารมรกต ระบาตีกลองเอย์ สะ หน้ าผามันซาโมะ
สวนสับปะรดนาโกะ พิพิธภัณฑ์ สันติภาพ
ล่องเรื อปลาวาฬท้ องกระจกที่ Busena Marine Park
ช็อปปิ ้งที่อาชิ บินา่ และ AEON ทานเซ็ทกุ้งมังกรที่ร้านซาบุโระ
พร้ อมวันอิสระ 1 วันที่นาฮ่า
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

เย็น
ค่ า
วันที่สาม
เช้ า

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกั นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 5 แถว K เคาน์ เตอร์ 1- 6 สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ส
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรั บและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ฮ่ องกง - นาฮ่ า - หมู่บ้านอเมริ กันพร้ อมขึน้ ชิงช้ าสวรรค์ - หน้ าผามันซาโมะ
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 774
เดินทางถึ งท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็ อก รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสูโ่ อกิ นาว่า
เดินทางสู่โอกิ นาว่า โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 682
ถึ งท่าอากาศยานนานาชาติเมืองนาฮ่า หลังจากผ่านขั ้นตอนศุลกากรแล้ ว จากนั ้นนาท่านเข้ าสู่ตั วเมืองนาฮ่า เพื่อ
รั บประทานอาหารกลางวัน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านสู่ หมู่บ้านอเมริ กัน หรื อเรี ยกอย่างหนึ่งว่า อเมริ กันวินเลจ เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีกลิ่นอายของอเมริ กัน ชมบ้าน
สไตล์อเมริ กันและร้ านอาหารอเมริ กัน เช่น A&W, Starbucks, Baskin Robbins เป็ นต้ น และยั ง มี เ อ้ าท์ เ ล็ ต มอล์ ล
ห้ างจัสโก้ และพิเศษให้ ท่านได้ นั่ง ชิงช้ าสวรรค์ ชมวิวความสวยงามของเกาะโอกิ นาว่าท่านละ 1 รอบ นาท่า นเดิ น
ทางเข้ าสู่เมืองออนนะ เพื่อเยี่ยมชมและถ่ ายรู ปที่ระลึกบริ เวณจุดชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่สวยที่สุด ของโอกิ นาว่ า
ที่ หน้ าผามันซาโมะ จุดเด่นของที่นี่คือ หน้ าผาที่ถูกคลื่นจากมหาสมุทรกั ดเซาะ จนเป็ น รู ปงวงช้ าง เป็ นบริ เวณที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ ายรู ปกั นอย่างมากมาย
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั Miyuki Beach Hotel หรื อเทียบเท่า
เรื อปลาวาฬท้ องกระจกที่ Busena Marine Park - พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชูราอุมิ - สวนสับปะรดนาโกะ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
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เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่แหลมบุเซนะซึ่งเป็ นที่ตั ้งของศูนย์ประชุมอันทันสมัยของโอกิ นาว่าที่เป็ นที่ต้อนรั บคณะผู้ประชุม G8
ในปี 2000 ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรื อปลาวาฬท้ องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการั งน ้าตื ้นและปลาทะเล รวมไป
ถึ งงูทะเลเอราบุอย่างใกล้ชิด รวมไปถึ งให้ อาหารกั บฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศยอยู่ตามแนวปะการั งที่อุดมสมบูรณ์
จากนั ้นนาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชูราอุมิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าที่ทันสมัยและใหญ่ ที่สดุ ในญี่ ปนุ่ และยังมีชื่อเสียงโด่ง
ดังไปทั่วโลก ตั ้งอยู่ที่ตาบลโมโตบุ เป็ นที่แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ชั ้น และแต่ละชั ้นจะแบ่งแยกไป
ตามโซน คือ Touch Pool ซึ่งเป็ น Lagoon ขนาดเล็ก จาลองสภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยอยู่บริ เวณแนวปะการั ง
ซึ่งประกอบไปด้ วย ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ มือเปล่าสัมผัสได้ อย่างใกล้ ชิด ถั ดจากนั น้
จะเป็ น Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish และไฮไลท์ที่สาคัญของพิพิธภัณ ฑ์ แ ห่ ง นี ค้ ื อ The
Kuroshio Sea ซึ่งเป็ นห้ องที่ได้ ชื่อมาจากกระแสน ้าอุ่นกุโรชิโวของญี่ ปนุ่ ภายในห้ องนี ้แสดงพันธุ์ปลาในแท้ งค์ ข นาด
ใหญ่ สูงกว่า 8 เมตร กว้ างกว่า 22 เมตร ทาจากอะคริ ลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร น ้าทะเลไม่สามารถผ่านเข้ ามาได้
ภายในแท้ งค์นี ้มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยู่ถึง 3 ตัว ว่ายเวียนไปมาอย่างสง่างาม พร้ อมพันธุ์ปลาอื่นๆ
ทั ้งกระเบนราหู ฉลามสีฟ้า และปลาพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี ้ให้ ท่านสามารถถ่ายรู ปได้ อย่างใกล้ ชิดทั ้งแบบพานอรา ม่าและแบบอันเดอร์ วอเตอร์ ท่านจะยังสามารถพบกั บปลาฉลามพันธุ์ต่างๆ อยู่อีกมากมายในห้ อง Shark Research
Lab และบริ เวณภายนอกอาคาร ยังมี Sea Turtle House บ่อเลี ้ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ Dolphin Lagoon พร้ อม
ทั ้งชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู้
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ ปนุ่ (4)
หลังอาหารนาท่านสู่เมืองนาโกะ ซึ่งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางด้ านเหนื อ นาท่านชม สวนสับปะรดนาโกะ แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ นาท่านชมสวนโดยรถพลังงานไฟฟ้ารุ่ นล่าสุดปราศจากมลพิษ พร้ อมเสียงบรรยายผ่าน
ลาโพง โดยสามารถเลือกได้ หลายภาษา อาทิ อังกฤษ, เกาหลี, จีน และญี่ ปนุ่ ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่
สัปปะรดตัวอย่างที่จัดไว้ ให้ ชม จากนั ้นเยี่ยมชมพิพธิ ภัณฑ์เปลือกหอย ภายในสวนสัปปะรด ซึ่งรวบรวมเปลือกหอยที่
มีอายุมาก และหายากมาจากทุกมุมโลกมารวมกั นไว้ ที่นี่ จากนั ้นแวะชมพร้ อมชิมผลิตภัณฑ์ซึ่งสกั ดมาจากสับปะรด
ทั ้งสิ ้น เช่นน ้า, ไวน์, เค้ ก และผลไม้ สดเป็ นต้ น และพิเศษ!! ท่านสามารถซื ้อหาขนมกูลิโกะโคล่อน ไส้ สับปะรดได้ จาก
ที่นี่เพียงที่เดียวเท่านั ้น
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ ต์แบบ BBQ (5)
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั Miyuki Beach Hotel หรื อเทียบเท่า
โอกินาว่ าเวิลด์ - ถ้ าธารมรกต - Drug 11 - พิพิธภัณฑ์ สันติภาพ - ห้ างอาชิบิน่า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางสู่เมืองน่าฮ่า จากนั ้นเข้ าชม โอกินาว่ าเวิลด์ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมดั ้งเดิมของชาว
ริ วกิ ว ตั ้งอยู่ที่ตาบลนันเจียว ทางด้ านใต้ ของเกาะโอกิ นาว่า ที่นี่ เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่สาคัญของชาวริ วกิ ว มีการ
แสดงพื ้นบ้านต่างๆ เช่น การแสดงตีกลองพื ้นเมือง หรื อ Eisa Dance ซึ่งเป็ นระบาตีกลองสไตล์พื ้นเมืองของชาวโอกิ
นาว่า และภายในโอินาว่าเงิลด์นั ้น ยังมีบ้านโบราณจาลองความเป็ นอยู่ของชาวพื ้นเมือง สถานที่น่าสนใจที่สุดของที่นี่
คือ ถา้ ธารมรกต ซึ่งเป็ นถา้ หินงอกและหินย้ อยสวยงาม ซึ่งต้ องเดินลึกลงไปในใต้ ดินกว่า 30 เมตร ภายในได้ จัดสร้ าง
ทางเดินเพื่อให้ สามารถชมความงามของถา้ ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่งถื อเป็ นถา้ ที่ใหญ่ ที่สุดในเอเซีย ภายในถา้ จะมี อากาศเย็นตลอดทั ้งปี และมีความชื ้นสูง เพราะเป็ นที่ที่ธารน ้าไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา ก่ อให้ เกิ ดปรากฏการณ์ หิน
งอก และหินย้ อยขนาดใหญ่ และกิ นพื ้นที่เป็ นบริ เวณกว้ าง อีกทั ้งภายในถา้ ยังมีธารน ้าใสสะอาดไหลผ่ า นซึ่ ง ปลา
สามารถดารงชีวิตได้ เป็ นอย่างดี เป็ นที่มาของชื่อถา้ ธารมรกต
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในโอกิ นาว่าเวิลด์ อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์สไตล์ญี่ปนุ่ (7)
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ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางค์และผลิตภัณฑ์ของญี่ ปนที
ุ่ ่ร้าน Drug 11 ซึ่ง้ป็นร้ านเครื่ องสาอางค์ชั ้นนาที่มีสาขาอยู่
มากกว่า 50 สาขาทั่วเกาะคิวชูและโอกินาว่า ซึ่งเปรี ยบได้ กับร้ านมัตสุโมโต้ คิโยชิ ของคิวชูเลยทีเดียว จากนั ้นเยี่ยมชม
สวนสันติภาพแห่ งโอกินาว่ า ตั ้งอยู่ทางด้ านใต้ สุดของเกาะโอกิ นาว่าตาบลยาเอะเสะ สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่ร ะลึ ก ถึ ง
เหตุการณ์ เมื่อเดือนมีนาคม ปี 1945 ช่วงสมัยสงครามโลกครั ง้ ที่สอง ที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ ้นบกที่โอกิ
นาว่า และมีเหตุการณ์ สะเทือนใจต่างๆ เกิ ดขึ ้นมากมาย ภายในพิพธิ ภัณฑ์ เป็ นตัวอาคารทันสมัย จัดแสดงเป็ น 2 ชั ้น
เริ่ มต้ นที่ชั ้นสองลงมายังชั ้นล่าง ภายในมีทั ้งแบบจาลอง หุ่นขี ้ผึ ้ง แผนผังการแสดงให้ ความรู้ และทบทวนถึ งเหตุการณ์
ต่างๆ ในสมัยนั ้น เพื่อย ้าเตือนให้ ผ้ คู นราลึกถึงความโหดร้ ายของสงคราม และความสิ ้นหวังของผู้คนในยุคนั ้น จากนั ้น
นาท่านสู่ ห้ างอาชิบิน่า เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของโอกิ นาว่ามากมายหลายยี่ ห้ อ เช่ น
Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ ต์แบบ ชาบู ชาบู (8)
พัก City Court Hotel หรื อเทียบเท่า
อิสระตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารโรงแรม (9)
ให้ ท่านได้ อิสระทั ้งวัน หรื อเลือกไปช็อปปิ ง้ ที่ ถนนโคคุไ ซโดริ ย่านช็อปปิ ง้ ชื่อดังของเกาะโอกิ นาว่า ที่ชาวต่างชาตินิยม
มาเดินเล่นกั นเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่มีร้านขายของทั ้งที่ระลึกของญี่ ปนุ่ สินค้ าพื ้นเมืองของชาวริ วกิ ว และสินค้ าน่า
ซื ้อหาสไตล์ญี่ปนต่
ุ่ างๆ อีกมากมาย หรื อสนุกสนานกั บการทดลองนั่ง Yui Monorail หนึ่งเดียวของโอกิ นาว่า เพื่อเดิน
ทางไปยังย่านชินโตชิน ย่านที่ตั ้งของ DFS DUTY FREE ที่ใหญ่ ที่สุดของญี่ ปนที
ุ่ ่โอกิ นาว่า และใกล้ ๆ กั นยังมีห้างชื่ อ
ดังเช่น Sport Depot และ Toy R'Us อีกด้ วยหรื อท่านที่ยังไม่หนาใจกั บการช็อปปิ ง้ สินค้ าที่ AEON ท่านสามารถเลือก
เดินทางสู่ AEON ได้ ง่ายๆ โดยใช้ โมโนเรลไปลงที่สถานี Oroku เท่านั ้น (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารค่ า
และไม่รวมค่าเดินทางโดยรถโมโนเรล)
พัก City Court Hotel หรื อเทียบเท่า
ตลาดปลาโทมาริ - ประตูชูเรอิมง - ชูริโจ พาร์ ค - อิสระช็อปปิ ้ งที่ AEON - ฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (10)
หลังอาหารเช้ า นาท่านชม ตลาดค้ าปลาสดโทมาริ ซึ่งเป็ นตลาดค้ าและประมูลปลาทะเลที่ใหญ่ ที่สุดของโอกิ นาว่า
ทุกวันจะมีปลาทะเลตัวใหญ่มากมายและหลากหลายคุณภาพส่งตรงมาประมูลเพื่อเป็ นซูชิชั ้นดีตามภัตตาคารและ
โรงแรมชั ้นนาทั่วไป จากนั ้นนาท่านชม ประตูชูเรอิมง ของปราสาทชูริโจ ถูกสร้ างขึ ้นใหม่ ในปี 1992 แทนที่ของเก่ าที่
ถูกทาลายลงในสมัยสงครามโลกครั ง้ ที่สอง ปั จจุบนั นี ้พื ้นที่ทั ้งหมดถูกจัดให้ เป็ นสวนสาธารณะ จากนั ้นชม ปราสาทชู
ริ โจ (บริ เวณชูริโจ พาร์ ค ไม่รวมค่าเข้ าชมในปราสาทอีกท่า นละ 800 เยน) เป็ นปราสาทตามแบบสถาปั ตยกรรมของ
ชาวริ วกิ ว ซึ่งเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1237 ซึ่ ง อาณาจั ก รริ วกิ วเป็ น
อาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ ของญี่ ปนุ่ ใกล้ กับเกาะไต้ หวัน มีความใกล้ ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปั ตยกรรมของ
ปราสาทแห่งนี ้ส่วนมากจึงได้ รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลก
ครั ง้ ที่สองตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ ้นบกที่โอกิ นาว่าได้ พิษแห่งสงครามทาให้ ปราสาทถูกทาลายลง
เกื อบทั ้งหมด เหลือเพียงกาแพงปราสาทเพียงไม่กี่สว่ นโผล่พ้นเหนื อพื ้นดินขึ ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทั่งปี
1992 ได้ มีการก่ อสร้ างปราสาทชูริโจขึ ้นใหม่หมดให้ มีโครงสร้ างลักษณะเดิม โดยอ้ างอิงจากภาพถ่ ายในอดีต บันทึก
ทางประวัติศาสตร์ และความทรงจาของผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนั ้น และในปี ค.ศ. 2000 ปราสาทแห่งนี ้ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกร่ วมกั บโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกิ นาว่า จากนั ้นให้ ท่านได้ อิสระช็อปปิ ง้ ที่ ร้ าน 100 เยนพลาซ่ า ร้ าน
ขายสินค้ าชื่อดังของญี่ ปนุ่ ซึ่งภายในร้ านจะจัดจาหน่ายสินค้ าหลากหลายรู ปแบบ ทุกชิ ้นในราคา 100 เยนเท่ า นั น้
ภายในมีสินค้ ามากมาย เช่น ขนมขบเคี ้ยว, บะหมี่สาเร็ จรู ป, เครื่ องเขียน, อุปกรณ์ แต่งสวน, อุปกรณ์ เสริ ม เครื่ อง ใช้
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618

จองง่ายๆผ่าน FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์ tourtook@gmail.com

16.05 น.
18.00 น.
21.45 น.
23.55 น.

อัตราค่ าบริ การ

ไฟฟ้า, สินค้ าอุปโภคและบริ โภคมากมาย เป็ นต้ น และที่บริ เวณติดกั น ให้ ท่านได้ อิสระช็อปปิ ้ง ที่ ห้ าง AEON นาฮ่ า
เลือกซื ้อหาสินค้ าชั ้นดีของญี่ ปนุ่ ทั ้งเครื่ องสาอางค์ ขนมขบเคี ้ยว บะหมี่สาเร็ จรู ป ฯลฯ เพื่อให้ ท่ านได้ ละลายเงินเยนที่
เหลือก่ อนเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
ออกเดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 659
ถึ งท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 761
เดินทางถึ งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เดินทาง 09 – 14 เมษายน 2558
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

38,900
38,900
38,900
35,900
9,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ราคานีร้ วม
- ตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
- โรงแรมที่พัก 4 คืนที่ญี่ปนตามที
ุ่
่ระบุในรายการ
- ค่ารถรั บส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกั นอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท่านละ 950 บาทตลอดทริ ป) ชาระพร้ อมค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
15 วันก่ อนการเดินทาง
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์ กรุ๊ ปเหมาที่ต้องการใบกากับภาษี และได้
ต่อรองราคากั นสิ ้นสุดแล้ว)
-ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณี น ้าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ ทันทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่ อนออกเดินทาง 15 วัน
- ทัวร์ ทุกกรุ๊ ปของบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตั ้งแต่ 30 ท่านขึ ้นไป
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- บริ ษัทฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้ วงหยุดงาน
เหตุสุดวิสัย หรื อภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ทั ้งสิ ้น
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