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Okinawa 6 วัน 4 คืน
พัก Beach Hotel 2 คืน City Hotel 2 คืน
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าชูราอุมิ ปราสาทชูริ หน้ าผามันซาโมะ ล่องเรื อท้ องกระจกที่บเุ ซนะ
สวนสับปะรดนาโกะ โอกินาว่าเวิลด์ ถ ้าธารมรกต พิพิธภัณฑ์สวนสันติภาพ
ช็อปปิ ง้ ที่ AEON RYCOM ที่ใหญ่ที่สดุ และทันสมัยที่สดุ ในญี่ปนุ่
พิเศษ !!!! อาหารชุดกุ้งมังกรอบครี มซอสที่ร้านซาบุโระ
พร้ อมวันอิสระ 1 วันช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยที่นาฮ่า

สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ส (HX)
วันแรก
23.45 น.
วันที่สอง
02.20 น.
05.50 น.
07.25 น.
10.55 น.
เที่ยง
บ่ าย

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะ พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 6 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เจ้ าหน้ าที่
จากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง - นาฮ่ า - ทานกุ้งมังกร - ปราสาทชูริ - ห้ าง AEON MALL Okinawa Rycom
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 774
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก ฮ่องกง รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูโ่ อกินาว่า
ออกเดินทางสูโ่ อกินาว่า โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 682
ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่า เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองแล้ ว นาท่าน
เข้ าสู่ โอกินาว่าเวิลด์ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารซาบุโระ พิเศษ!!! อาหารชุดพิเศษ กุ้งมังกรราดครี มซอส (1)
จากนันน
้ าท่านชม ประตูชูเรอิมง ของปราสาทชูริโจ ถูกสร้ างขึ ้นใหม่ ในปี 1992 แทนที่ของเก่าที่ถกู ทาลายลงในสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่สอง ปั จจุบนั นี ้พืน้ ที่ทงั ้ หมดถูกจัดให้ เป็ นสวนสาธารณะ จากนันชมชู
้
ริโจ พาร์ ค ซึ่งเป็ นที่ตงของ
ั้
ปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้ าชมในปราสาทอีกท่านละ 800 เยน) เป็ นปราสาทตามแบบสถาปั ตยกรรมของชาวริ วกิว ซึ่ง
เป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1237 ซึง่ อาณาจักรริ วกิวเป็ นอาณาจักรหนึง่ ทาง
ตอนใต้ ของญี่ ปนุ่ ใกล้ กับเกาะไต้ หวัน มีความใกล้ ชิดกับทางวัฒ นธรรมของจีน สถาปั ตยกรรมของปราสาทแห่งนี ้
ส่วนมากจึงได้ รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่สองตอน
ที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามทาให้ ปราสาทถูกทาลายลงเกือบทังหมด
้
เหลือเพียงกาแพงปราสาทเพียงไม่กี่สว่ นโผล่พ้นเหนือพื ้นดินขึ ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทัง่ ปี 1992 ได้ มีการ
ก่อสร้ างปราสาทชูริโจขึ ้นใหม่หมดให้ มีโครงสร้ างลักษณะเดิม โดยอ้ างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติ ศาสตร์ และความทรงจาของผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนัน้ และในปี ค.ศ. 2000 ปราสาทแห่งนี ้ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ร่ วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกิ นาว่า จากนัน้ นาท่านสู่ AEON MALL Okinawa Rycom ห้ างสรรพ -สินค้ า
AEON แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สดุ และทันสมัยที่สดุ ของญี่ปนุ่ เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ที่ครบวงจรที่สดุ และหรูหราที่สดุ บนเกาะโอ
กินาว่า ซึ่งรวบรวมร้ านค้ าแบรนด์ญี่ปนต่
ุ่ างๆ ไม่รวมรายย่อยกว่า 200 แบรนด์ทงั ้ Uniqlo Bigcamera Croc Sanrio
Fancl Barns Giordano Gap Toy r'us ฯลฯ มีที่นงั่ พักตลอดทางเดินทุกชัน้ ครอบคลุมครบทุกพื ้นที่พร้ อมด้ วย Free
WIFI และ Tax Free สาหรับนักท่องเที่ยว(ต้ องซื ้อเกิน 10,801 เยนต่อใบเสร็ จขึ ้นไป) อีกทังยั
้ งมีภตั ตาคารกว่า 60 ร้ าน

หน้ า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น

ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

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

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

เย็น
ค่า

Cinema Complex ที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สดุ ในโอกินาว่า รวมไปถึง Food Court ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกกว่า 5,500 ที่นงั่ ที่
รวบรวมสินค้ า และอาหารท้ องถิ่น และเป็ นที่แรกที่มีฟดู้ คอร์ ทใหญ่ที่สดุ ในโอกินาว่าอีกด้ วย ให้ อิสระท่าน อิสระเลือก
ซื ้อหาสินค้ าชันดี
้ ของญี่ปนได้
ุ่ อย่างเต็มที่ที่นี่ (ไม่มีบริ การอาหารค่า)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Miyuki Beach Hotel หรื อเทียบเท่า
เรือท้ องกระจกที่บุเซนะ - พิพิธภัณฑ์ สตั ว์ นา้ ชูราอุมิ - เกาะโคอุริ - สวนสับปะรดนาโกะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านเดินทางสูแ่ หลมบุเซนะซึง่ เป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์ประชุมอันทันสมัยของโอกินาว่าที่เป็ 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
้ ่ที่ตาบลโมโตบุ เป็ นที่แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ชัน้ และแต่ละชันจะแบ่
้
งแยกไป
ตามโซน คือ Touch 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 และไฮไลท์ ที่สาคัญของพิพิธภัณฑ์ แห่งนี ้คือ The
Kuroshio Sea ซึ่งเป็ นห้ องที่ได้ ชื่อมาจากกระแสน ้าอุ่นกุโรชิโวของญี่ ปนุ่ ภายในห้ องนี ้แสดงพันธุ์ปลาในแท้ งค์ขนาด
ใหญ่สงู กว่า 8 เมตร กว้ างกว่า 22 เมตร ทาจากอะคริ ลคิ ใสหนากว่า 60 เซนติเมตร น ้าทะเลไม่สามารถผ่านเข้ ามาได้
ภายในแท้ งค์นี ้มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยู่ถึง 3 ตัว ว่ายเวียนไปมาอย่างสง่างาม พร้ อมพันธุ์ปลาอื่นๆ
ทังกระเบนราหู
้
ฉลามสีฟา้ และปลาพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี ้ ให้ ทา่ นสามารถถ่ายรูปได้ อย่างใกล้ ชิดทัง้ แบบพานอราม่าและแบบอันเดอร์ วอเตอร์ ท่านจะยังสามารถพบกับปลาฉลามพันธุ์ตา่ งๆ อยู่อีกมากมายในห้ อง Shark Research
Lab และบริ เวณภายนอกอาคาร ยังมี Sea Turtle House บ่อเลี ้ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ Dolphin Lagoon พร้ อม
ทังชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู
้
้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
หลังอาหารนาท่านสู่ เกาะโคอุริ เกาะที่สวยที่สดุ ซึ่งอยู่ใกล้ กับเกาะโอกินาว่าที่สดุ ตังอยู
้ ่ทางตอนกลางของเกาะ
สามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้ โดยสะพานทอดข้ ามทะเล ซึ่งเป็ นไฮไลท์สาคัญของเกาะโคอุริ ที่มีธรรมชาติสวยงาม
น ้าทะเลใสตลอดทังปี
้ และเป็ นจุดที่มีแนวประการังที่สมบูรณ์ ให้ ท่านให้ แวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวของชายหาดบนเกาะ
โคอุริ เมืองนาโกะ ซึ่งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางด้ านเหนือ นาท่านชม สวนสับปะรดนาโกะ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่น่าสนใจ นาท่านชมสวนโดยรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดปราศจากมลพิษ พร้ อมเสียงบรรยายผ่านลาโพง โดย
สามารถเลือกได้ หลายภาษา อาทิ อังกฤษ, เกาหลี, จีน และญี่ปนุ่ ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่สปั ปะรดตัว อย่างที่จดั ไว้ ให้ ชม จากนันเยี
้ ่ยมชมพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ภายในสวนสัปปะรด ซึ่งรวบรวมเปลือกหอยที่มีอายุมาก
และหายากมาจากทุกมุมโลกมารวมกันไว้ ที่นี่ จากนันแวะชมพร้
้
อมชิมผลิตภัณฑ์ซึ่งสกัดมาจากสับปะรดทังสิ
้ ้น เช่น
น ้า, ไวน์, เค้ ก และผลไม้ สดเป็ นต้ น และพิเศษ!! ท่านสามารถซือ้ หาขนมกูลิโกะโคล่อน ไส้ สบั ปะรดได้ จากที่นี่เพียงที่
เดียวเท่านัน้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ ต์แบบ BBQ (4)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Miyuki Beach Hotel หรื อเทียบเท่า

หน้ า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น

ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

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

วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

เย็น
ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

ค่า
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หน้ าผามันซาโมะ - โอกินาว่ าเวิลด์ - ถา้ ธารมรกต - สวนสันติภาพ - ห้ างอาชิบนิ ่ า เอ้ าท์ เล็ตมอลล์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่านเดินทางเข้ าสูเ่ มืองออนนะ เพื่อเยี่ยมชมและถ่ายรูปที่ระลึกบริ เวณจุดชมวิวพระอาทิตย์อสั ดงที่สวยที่สดุ ของโอ
กินาว่าที่ หน้ าผามันซาโมะ จุดเด่นของที่นี่คือ หน้ าผาที่ถกู คลืน่ จากมหาสมุทรกัดเซาะ จนเป็ นรูปงวงช้ าง เป็ นบริ เวณ
ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปกันอย่างมากมาย จากนันน
้ าท่านสู่ โอกินาว่ าเวิลด์ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นศูนย์รวม
วัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชาวริ วกิว ตังอยู
้ ่ที่ตาบลนันเจียว ทางด้ านใต้ ของเกาะโอกิ นาว่า ที่นี่เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่
สาคัญของชาวริ วกิว มีการแสดงพื ้นบ้ านต่างๆ เช่น การแสดงตีกลองพื ้นเมือง หรื อ Eisa Dance ซึง่ เป็ นระบาตีกลอง
สไตล์พื ้นเมืองของชาวโอกินาว่า และภายในโอินาว่าเงิลด์นนั ้ ยังมีบ้านโบราณจาลองความเป็ นอยู่ของชาวพื ้นเมือง
สถานที่น่าสนใจที่สดุ ของที่นี่คือ ถา้ ธารมรกต ซึ่งเป็ นถา้ หินงอกและหินย้ อยสวยงาม ซึ่งต้ องเดินลึกลงไปในใต้ ดิน
กว่า 30 เมตร ภายในได้ จดั สร้ างทางเดินเพื่อให้ สามารถชมความงามของถ ้า ยาวกว่า 700 เมตร ซึง่ ถือเป็ นถ ้าที่ใหญ่
ที่สดุ ในเอเซีย ภายในถา้ จะมี อากาศเย็นตลอดทัง้ ปี และมีความชืน้ สูง เพราะเป็ นที่ที่ธารนา้ ไหลผ่านซอกหินอยู่
ตลอดเวลา ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์หินงอก และหินย้ อยขนาดใหญ่และกินพื ้นที่เป็ นบริ เวณกว้ าง อีกทังภายในถ
้
้ายังมี
ธารน ้าใสสะอาดไหลผ่านซึง่ ปลาสามารถดารงชีวิตได้ เป็ นอย่างดี เป็ นที่มาของชื่อถ ้าธารมรกต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนันเยี
้ ่ยมชม สวนสันติภาพแห่ งโอกินาว่ า ตังอยู
้ ่ทางด้ านใต้ สดุ ของเกาะโอกินาว่าเมืองยาเอะเสะ สร้ างขึ ้นเพื่อ
เป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคม ปี 1945 ช่วงสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง ที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยก
พลขึ ้นบกที่โอกินาว่า และมีเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆ เกิดขึ ้นมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็ นตัวอาคารทันสมัย จัด
แสดงเป็ น 2 ชัน้ เริ่ มต้ นที่ชนสองลงมายั
ั้
งชันล่
้ าง ภายในมีทงแบบจ
ั้
าลอง หุ่นขี ้ผึ ้ง แผนผังการแสดงให้ ความรู้และทบ
ทวนถึงเหตุการณ์ตา่ งๆ ในสมัยนัน้ เพื่อย ้าเตือนให้ ผ้ คู นราลึกถึงความโหดร้ ายของสงคราม และความสิ ้นหวังของผู้คน
ในยุคนัน้ จากนันน
้ าท่านสู่ห้างอาชิบิน่า เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของโอกินาว่ามากมาย
หลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Port Hotel Naha หรื อระดับเทียบเท่า
อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
ให้ ท่านได้ อิสระทังวั
้ น หรื อเลือกไปช็อปปิ ง้ ที่ ถนนโคคุไซโดริ ย่านช็อปปิ ง้ ชื่อดังของเกาะโอกินาว่ า ที่ชาวต่างชาตินิยม
มาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่มีร้านขายของทังที
้ ่ระลึกของญี่ปนุ่ สินค้ าพื ้นเมืองของชาวริ วกิว และสินค้ าน่า
ซื ้อหาสไตล์ญี่ปนต่
ุ่ างๆ อีกมากมาย หรื อสนุกสนานกับการทดลองนัง่ Yui Monorail หนึง่ เดียวของโอกินาว่า เพื่อเดิน
ทางไปยังย่านชินโตชิน ย่านที่ตงของ
ั้
DFS DUTY FREE ที่ใหญ่ที่สดุ ของญี่ปนที
ุ่ ่โอกินาว่า และใกล้ ๆ กันยังมีห้างชื่อ
ดังเช่น Sport Depot และ Toy R'Us อีกด้ วย หรื อท่านที่ยังไม่หนาใจกับ การช็ อปปิ ง้ สินค้ าที่ AEON ท่านสามารถ
เลือกเดินทางสู่ AEON ได้ ง่ายๆ โดยใช้ โมโนเรลไปลงที่สถานี Oroku เท่านัน้ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหาร
ค่า และไม่รวมค่าเดินทางโดยรถโมโนเรล)
พักที่ Port Hotel Naha หรื อเทียบเท่า
ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ - ฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
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17.00 น.
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นาท่านแวะนมัสการ ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ ซึง่ เป็ นศาลเจ้ าญี่ปนในศาสนาชิ
ุ่
นโต ซึง่ เป็ นที่นบั ถือของชาวโอกินาว่า
เพื่อเป็ นสิริมงคล ชาวโอกินาว่าเชื่อว่าการได้ มาขอพรที่ศาลเจ้ าแห่งนี ้จะทาให้ การเดินทางทางน ้าได้ รับการคุ้มครองให้
ปลอดภัย
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนาฮ่า เพื่อเดินทางสูฮ่ ่องกง
เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 681
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 765
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-

ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันทั
้ ศนาจร โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
โรงแรมที่พกั 4 คืน ที่ญี่ปนุ่ ตามทีร่ ะบุในรายการ
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 ิเหตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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