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Okinawa 6 วัน 4 คืน
พัก Beach Hotel 2 คืน City Hotel 2 คืน
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้ำชูรำอุมิ ปรำสำทชูริ หน้ ำผำมันซำโมะ ล่องเรื อท้ องกระจกที่บเุ ซนะ
สวนสับปะรดนำโกะ โอกินำว่ำเวิลด์ ถ ้ำธำรมรกต พิพิธภัณฑ์สวนสันติภำพ
ช็อปปิ ง้ ที่ AEON RYCOM ที่ใหญ่ที่สดุ และทันสมัยที่สดุ ในญี่ปนุ่
พิเศษ !!!! อำหำรชุดกุ้งมังกรอบครี มซอสที่ร้ำนซำบุโระ
พร้ อมวันอิสระ 1 วันช็อปปิ ง้ ตำมอัธยำศัยที่นำฮ่ำ

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 อมกันที่ทำ่ อำกำศยำนสุวรรณภูมิ ช่องทำงเข้ ำที่ 6 แถว K เคำน์เตอร์ สำยกำรบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เจ้ ำหน้ ำที่
จำกบริษัทฯ คอยให้ กำรต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสัมภำระ
กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง - นาฮ่ า - ทานกุ้งมังกร - ปราสาทชูริ - ห้ าง AEON MALL Okinawa Rycom
ออกเดินทำงสูฮ่ ่องกง โดยสำยกำรบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 774
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเช็ค แล็ป ก็อก ฮ่องกง รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทำงสูโ่ อกินำว่ำ
ออกเดินทำงสูโ่ อกินำว่ำ โดยสำยกำรบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 682
ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินำฮ่ำ เกำะโอกินำว่ำ ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่ำนขันตอนกำรตรวจคนเข้
้
ำเมืองแล้ ว นำท่ำน
เข้ ำสู่ โอกินำว่ำเวิลด์ เพื่อรับประทำนอำหำรกลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรซำบุโระ พิเศษ!!! อำหำรชุดพิเศษ กุ้งมังกรรำดครี มซอส (1)
จำกนันน
้ ำท่ำนชม ประตูชูเรอิมง ของปรำสำทชูริโจ ถูกสร้ ำงขึ ้นใหม่ ในปี 1992 แทนที่ของเก่ำที่ถกู ทำลำยลงในสมัย
สงครำมโลกครัง้ ที่สอง ปั จจุบนั นี ้พืน้ ที่ทงั ้ หมดถูกจัดให้ เป็ นสวนสำธำรณะ จำกนันชมชู
้
ริโจ พำร์ ค ซึ่งเป็ นที่ตงของ
ั้
ปราสาทชูริ (ไม่รวมค่ำเข้ ำชมในปรำสำทอีกท่ำนละ 800 เยน) เป็ นปรำสำทตำมแบบสถำปั ตยกรรมของชำวริ วกิว ซึ่ง
เป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์โชเอ็ง ในสมัยรำชวงศ์โช สร้ ำงขึ ้นในปี ค.ศ. 1237 ซึง่ อำณำจักรริ วกิวเป็ นอำณำจักรหนึง่ ทำง
ตอนใต้ ของญี่ ปนุ่ ใกล้ กับเกำะไต้ หวัน มีควำมใกล้ ชิดกับทำงวัฒ นธรรมของจีน สถำปั ตยกรรมของปรำสำทแห่งนี ้
ส่วนมำกจึงได้ รับอิทธิพลมำจำกประเทศจีน ในสมัยรำชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่ำงสงครำมโลกครัง้ ที่สองตอน
ที่กองทัพสัมพันธมิตรสำมำรถยกพลขึ ้นบกที่โอกินำว่ำได้ พิษแห่งสงครำมทำให้ ปรำสำทถูกทำลำยลงเกือบทังหมด
้
เหลือเพียงกำแพงปรำสำทเพียงไม่กี่สว่ นโผล่พ้นเหนือพื ้นดินขึ ้นมำเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทัง่ ปี 1992 ได้ มีกำร
ก่อสร้ ำงปรำสำทชูริโจขึ ้นใหม่หมดให้ มีโครงสร้ ำงลักษณะเดิม โดยอ้ ำงอิงจำกภำพถ่ำยในอดีต บันทึกทำงประวัติ ศำสตร์ และควำมทรงจำของผู้อยู่อำศัยอยู่แถบนัน้ และในปี ค.ศ. 2000 ปรำสำทแห่งนี ้ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ร่ วมกับโบรำณสถำนอื่นๆ ในเกำะโอกิ นำว่ำ จำกนัน้ นำท่ำนสู่ AEON MALL Okinawa Rycom ห้ ำงสรรพ -สินค้ ำ
AEON แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สดุ และทันสมัยที่สดุ ของญี่ปนุ่ เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ที่ครบวงจรที่สดุ และหรูหรำที่สดุ บนเกำะโอ
กินำว่ำ ซึ่งรวบรวมร้ ำนค้ ำแบรนด์ญี่ปนต่
ุ่ ำงๆ ไม่รวมรำยย่อยกว่ำ 200 แบรนด์ทงั ้ Uniqlo Bigcamera Croc Sanrio
Fancl Barns Giordano Gap Toy r'us ฯลฯ มีที่นงั่ พักตลอดทำงเดินทุกชัน้ ครอบคลุมครบทุกพื ้นที่พร้ อมด้ วย Free
WIFI และ Tax Free สำหรับนักท่องเที่ยว(ต้ องซื ้อเกิน 10,801 เยนต่อใบเสร็ จขึ ้นไป) อีกทังยั
้ งมีภตั ตำคำรกว่ำ 60 ร้ ำน
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Cinema Complex ที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สดุ ในโอกินำว่ำ รวมไปถึง Food Court ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกกว่ำ 5,500 ที่นงั่ ที่
รวบรวมสินค้ ำ และอำหำรท้ องถิ่น และเป็ นที่แรกที่มีฟดู้ คอร์ ทใหญ่ที่สดุ ในโอกินำว่ำอีกด้ วย ให้ อิสระท่ำน อิสระเลือก
ซื ้อหำสินค้ ำชันดี
้ ของญี่ปนได้
ุ่ อย่ำงเต็มที่ที่นี่ (ไม่มีบริ กำรอำหำรค่ำ)
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั Miyuki Beach Hotel หรื อเทียบเท่ำ
เรือท้ องกระจกที่บุเซนะ - พิพิธภัณฑ์ สตั ว์ นา้ ชูราอุมิ - เกาะโคอุริ - สวนสับปะรดนาโกะ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (2)
นำท่ำนเดินทำงสูแ่ หลมบุเซนะซึง่ เป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์ประชุมอันทันสมัยของโอกินำว่ำที่เป็ นที่ต้อนรับคณะผู้ประชุม G8
ในปี 2000 ให้ ทำ่ นได้ เพลิดเพลินกับกำร นั่งเรือปลาวาฬท้ องกระจก เพื่อชมหมูป่ ะกำรังน ้ำตื ้นและปลำทะเล รวมไป
ถึงงูทะเลเอรำบุอย่ำงใกล้ ชิด รวมไปถึงให้ อำหำรกับฝูงปลำทะเลนับพันตัวที่อำศยอยู่ตำมแนวปะกำรังที่อดุ มสมบูรณ์
จำกนันน
้ ำท่ำนสู่ พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชูราอุมิ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้ำที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และยังมีชื่อเสียงโด่ง
ดังไปทัว่ โลก ตังอยู
้ ่ที่ตำบลโมโตบุ เป็ นที่แสดงพันธุ์ปลำทะเลต่ำงๆ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ชัน้ และแต่ละชันจะแบ่
้
งแยกไป
ตำมโซน คือ Touch Pool ซึ่งเป็ น Lagoon ขนำดเล็ก จำลองสภำพธรรมชำติของปลำที่อำศัยอยู่บริ เวณแนวปะกำรัง
ซึง่ ประกอบไปด้ วย ปลำดำว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และอื่นๆ ซึ่งสำมำรถใช้ มือเปล่ำสัมผัสได้ อย่ำงใกล้ ชิด ถัดจำกนัน้
จะเป็ น Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish และไฮไลท์ ที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ แห่งนี ้คือ The
Kuroshio Sea ซึ่งเป็ นห้ องที่ได้ ชื่อมำจำกกระแสน ้ำอุ่นกุโรชิโวของญี่ ปนุ่ ภำยในห้ องนี ้แสดงพันธุ์ปลำในแท้ งค์ขนำด
ใหญ่สงู กว่ำ 8 เมตร กว้ ำงกว่ำ 22 เมตร ทำจำกอะคริ ลคิ ใสหนำกว่ำ 60 เซนติเมตร น ้ำทะเลไม่สำมำรถผ่ำนเข้ ำมำได้
ภำยในแท้ งค์นี ้มีปลำฉลำมวำฬขนำดยำวกว่ำ 7 เมตรอยู่ถึง 3 ตัว ว่ำยเวียนไปมำอย่ำงสง่ำงำม พร้ อมพันธุ์ปลำอื่นๆ
ทังกระเบนรำหู
้
ฉลำมสีฟำ้ และปลำพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี ้ ให้ ทำ่ นสำมำรถถ่ำยรูปได้ อย่ำงใกล้ ชิดทัง้ แบบพำนอรำม่ำและแบบอันเดอร์ วอเตอร์ ท่ำนจะยังสำมำรถพบกับปลำฉลำมพันธุ์ตำ่ งๆ อยู่อีกมำกมำยในห้ อง Shark Research
Lab และบริ เวณภำยนอกอำคำร ยังมี Sea Turtle House บ่อเลี ้ยงเต่ำทะเลขนำดใหญ่ และ Dolphin Lagoon พร้ อม
ทังชมกำรแสดงของปลำโลมำแสนรู
้
้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (3)
หลังอำหำรนำท่ำนสู่ เกาะโคอุริ เกำะที่สวยที่สดุ ซึ่งอยู่ใกล้ กับเกำะโอกินำว่ำที่สดุ ตังอยู
้ ่ทำงตอนกลำงของเกำะ
สำมำรถเดินทำงเชื่อมต่อกันได้ โดยสะพำนทอดข้ ำมทะเล ซึ่งเป็ นไฮไลท์สำคัญของเกำะโคอุริ ที่มีธรรมชำติสวยงำม
น ้ำทะเลใสตลอดทังปี
้ และเป็ นจุดที่มีแนวประกำรังที่สมบูรณ์ ให้ ท่ำนให้ แวะถ่ำยรูป ณ จุดชมวิวของชำยหำดบนเกำะ
โคอุริ เมืองนำโกะ ซึ่งอยู่ทำงตอนกลำงค่อนไปทำงด้ ำนเหนือ นำท่ำนชม สวนสับปะรดนาโกะ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่น่ำสนใจ นำท่ำนชมสวนโดยรถพลังงำนไฟฟ้ำรุ่นล่ำสุดปรำศจำกมลพิษ พร้ อมเสียงบรรยำยผ่ำนลำโพง โดย
สำมำรถเลือกได้ หลำยภำษำ อำทิ อังกฤษ, เกำหลี, จีน และญี่ปนุ่ ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่สปั ปะรดตัว อย่ำงที่จดั ไว้ ให้ ชม จำกนันเยี
้ ่ยมชมพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ภำยในสวนสัปปะรด ซึ่งรวบรวมเปลือกหอยที่มีอำยุมำก
และหำยำกมำจำกทุกมุมโลกมำรวมกันไว้ ที่นี่ จำกนันแวะชมพร้
้
อมชิมผลิตภัณฑ์ซึ่งสกัดมำจำกสับปะรดทังสิ
้ ้น เช่น
น ้ำ, ไวน์, เค้ ก และผลไม้ สดเป็ นต้ น และพิเศษ!! ท่ำนสำมำรถซือ้ หำขนมกูลิโกะโคล่อน ไส้ สบั ปะรดได้ จำกที่นี่เพียงที่
เดียวเท่ำนัน้
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร อำหำรบุฟเฟ่ ต์แบบ BBQ (4)
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั Miyuki Beach Hotel หรื อเทียบเท่ำ
หน้ าผามันซาโมะ - โอกินาว่ าเวิลด์ - ถา้ ธารมรกต - สวนสันติภาพ - ห้ างอาชิบนิ ่ า เอ้ าท์ เล็ตมอลล์
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (5)
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูเ่ มืองออนนะ เพื่อเยี่ยมชมและถ่ำยรูปที่ระลึกบริ เวณจุดชมวิวพระอำทิตย์อสั ดงที่สวยที่สดุ ของโอ
กินำว่ำที่ หน้ าผามันซาโมะ จุดเด่นของที่นี่คือ หน้ ำผำที่ถกู คลืน่ จำกมหำสมุทรกัดเซำะ จนเป็ นรูปงวงช้ ำง เป็ นบริ เวณ
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ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมำถ่ำยรู ปกันอย่ำงมำกมำย จำกนันน
้ ำท่ำนสู่ โอกินาว่ าเวิลด์ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นศูนย์รวม
วัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชำวริ วกิว ตังอยู
้ ่ที่ตำบลนันเจียว ทำงด้ ำนใต้ ของเกำะโอกิ นำว่ำ ที่นี่เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่
สำคัญของชำวริ วกิว มีกำรแสดงพื ้นบ้ ำนต่ำงๆ เช่น กำรแสดงตีกลองพื ้นเมือง หรื อ Eisa Dance ซึง่ เป็ นระบำตีกลอง
สไตล์พื ้นเมืองของชำวโอกินำว่ำ และภำยในโอินำว่ำเงิลด์นนั ้ ยังมีบ้ำนโบรำณจำลองควำมเป็ นอยู่ของชำวพื ้นเมือง
สถำนที่น่ำสนใจที่สดุ ของที่นี่คือ ถา้ ธารมรกต ซึ่งเป็ นถำ้ หินงอกและหินย้ อยสวยงำม ซึ่งต้ องเดินลึกลงไปในใต้ ดิน
กว่ำ 30 เมตร ภำยในได้ จดั สร้ ำงทำงเดินเพื่อให้ สำมำรถชมควำมงำมของถ ้ำ ยำวกว่ำ 700 เมตร ซึง่ ถือเป็ นถ ้ำที่ใหญ่
ที่สดุ ในเอเซีย ภำยในถำ้ จะมี อำกำศเย็นตลอดทัง้ ปี และมีควำมชืน้ สูง เพรำะเป็ นที่ที่ธำรนำ้ ไหลผ่ำนซอกหินอยู่
ตลอดเวลำ ก่อให้ เกิดปรำกฏกำรณ์หินงอก และหินย้ อยขนำดใหญ่และกินพื ้นที่เป็ นบริ เวณกว้ ำง อีกทังภำยในถ
้
้ำยังมี
ธำรน ้ำใสสะอำดไหลผ่ำนซึง่ ปลำสำมำรถดำรงชีวิตได้ เป็ นอย่ำงดี เป็ นที่มำของชื่อถ ้ำธำรมรกต
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6)
จำกนันเยี
้ ่ยมชม สวนสันติภาพแห่ งโอกินาว่ า ตังอยู
้ ่ทำงด้ ำนใต้ สดุ ของเกำะโอกินำว่ำเมืองยำเอะเสะ สร้ ำงขึ ้นเพื่อ
เป็ นที่ระลึกถึงเหตุกำรณ์เมื่อเดือนมีนำคม ปี 1945 ช่วงสมัยสงครำมโลกครัง้ ที่สอง ที่กองทัพสัมพันธมิตรสำมำรถยก
พลขึ ้นบกที่โอกินำว่ำ และมีเหตุกำรณ์สะเทือนใจต่ำงๆ เกิดขึ ้นมำกมำย ภำยในพิพิธภัณฑ์ เป็ นตัวอำคำรทันสมัย จัด
แสดงเป็ น 2 ชัน้ เริ่ มต้ นที่ชนสองลงมำยั
ั้
งชันล่
้ ำง ภำยในมีทงแบบจ
ั้
ำลอง หุ่นขี ้ผึ ้ง แผนผังกำรแสดงให้ ควำมรู้และทบ
ทวนถึงเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ ในสมัยนัน้ เพื่อย ้ำเตือนให้ ผ้ คู นรำลึกถึงควำมโหดร้ ำยของสงครำม และควำมสิ ้นหวังของผู้คน
ในยุคนัน้ จำกนันน
้ ำท่ำนสู่ห้างอาชิบิน่า เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้ ำแบรนด์เนมชื่อดังของโอกินำว่ำมำกมำย
หลำยยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (7)
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั Port Hotel Naha หรื อระดับเทียบเท่ำ
อิสระตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (8)
ให้ ท่ำนได้ อิสระทังวั
้ น หรื อเลือกไปช็อปปิ ง้ ที่ ถนนโคคุไซโดริ ย่ำนช็อปปิ ง้ ชื่อดังของเกำะโอกินำว่ ำ ที่ชำวต่ำงชำตินิยม
มำเดินเล่นกันเป็ นอย่ำงมำก เพรำะที่นี่มีร้ำนขำยของทังที
้ ่ระลึกของญี่ปนุ่ สินค้ ำพื ้นเมืองของชำวริ วกิว และสินค้ ำน่ำ
ซื ้อหำสไตล์ญี่ปนต่
ุ่ ำงๆ อีกมำกมำย หรื อสนุกสนำนกับกำรทดลองนัง่ Yui Monorail หนึง่ เดียวของโอกินำว่ำ เพื่อเดิน
ทำงไปยังย่ำนชินโตชิน ย่ำนที่ตงของ
ั้
DFS DUTY FREE ที่ใหญ่ที่สดุ ของญี่ปนที
ุ่ ่โอกินำว่ำ และใกล้ ๆ กันยังมีห้ำงชื่อ
ดังเช่น Sport Depot และ Toy R'Us อีกด้ วย หรื อท่ำนที่ยังไม่หนำใจกับ กำรช็ อปปิ ง้ สินค้ ำที่ AEON ท่ำนสำมำรถ
เลือกเดินทำงสู่ AEON ได้ ง่ำยๆ โดยใช้ โมโนเรลไปลงที่สถำนี Oroku เท่ำนัน้ (ไม่มีบริ กำรอำหำรกลำงวันและอำหำร
ค่ำ และไม่รวมค่ำเดินทำงโดยรถโมโนเรล)
พักที่ Port Hotel Naha หรื อเทียบเท่ำ
ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ - ฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (9)
นำท่ำนแวะนมัสกำร ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ ซึง่ เป็ นศำลเจ้ ำญี่ปนในศำสนำชิ
ุ่
นโต ซึง่ เป็ นที่นบั ถือของชำวโอกินำว่ำ
เพื่อเป็ นสิริมงคล ชำวโอกินำว่ำเชื่อว่ำกำรได้ มำขอพรที่ศำลเจ้ ำแห่งนี ้จะทำให้ กำรเดินทำงทำงน ้ำได้ รับกำรคุ้มครองให้
ปลอดภัย
ได้ เวลำพอสมควรนำท่ำนเดินทำงสูท่ ำ่ อำกำศยำนนำฮ่ำ เพื่อเดินทำงสูฮ่ ่องกง
เดินทำงสูฮ่ ่องกง โดยสำยกำรบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 681
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทำงกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทำงกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสำยกำรบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 765
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เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ

19.15 น.

อัตราค่ าบริการ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-

ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันทั
้ ศนำจร โดยสำยกำรบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
โรงแรมที่พกั 4 คืน ที่ญี่ปนุ่ ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร
ค่ำรถรับส่ง และนำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง
ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ทอ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตำมที่ระบุในรำยกำร
อำหำรทุกมื ้อตำมที่ระบุในรำยกำร
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หัวหน้ ำทัวร์ ผ้ ชู ำนำญเส้ นทำง คอยอำนวยควำมสะดวกแด่ทำ่ นตลอดกำรเดินทำง
ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ภำษี สนำมบินทุกแห่ง ภำษี น ้ำมัน และค่ำธรรมเนียมกำรบินทุกชนิดที่มี

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-

ค่ำทิปไกด์ ทิปคนขับ ที่ฮ่องกงและโอกินำว่ำ รวม 1,100 บำท โดยชำระก่อนเดินทำงพร้ อมค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ค่ำใช้ จำ่ ยส่วนตัวต่ำงๆ เช่นค่ำอำหำรเพิ่มเติม ค่ำบริ กำรซัก รี ด ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3% (เฉพำะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมำทีต่ ้ องกำรใบกำกับภำษี
และได้ ตอ่ รองรำคำกันสิ ้นสุดแล้ ว)
ค่ำขนกระเป๋ ำของสำยกำรบิน กรณีน ้ำหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่ำน

หมายเหตุ





มัดจำทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ปยืนยันกำรเดินทำง ท่ำนละ 10,000 บำท ส่วนที่เหลือชำระก่อนออกเดินทำง 15 วัน
ทัวร์ ทกุ กรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทำงโดยลูกค้ ำจำนวนตังแต่
้ 30 ท่ำนขึ ้นไป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำ และรำยกำรทัวร์ บำงอย่ำงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ ำ หรื อบกพร่องของสำยกำรบิน อุบตั เิ หตุ กำรประท้ วงหยุดงำน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทำง
ธรรมชำติทกุ ชนิด หรื อกำรถูกห้ ำมเข้ ำประเทศ ไม่วำ่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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