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

โอกินาว่ า-ฮ่ องกง บิน Hong Kong Airlines
6 วัน 5 คืน (พักโอกินาว่า 3 คืน + อิสระโอกินาว่า 1 วัน และ ฮ่องกง 2 คืน + อิสระฮ่องกง 1 วัน)
โอกินาว่า ปราสาทชูริ หน้าผามันซาโมะ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าชูราอุมิ AEON RYCOM โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ าธารมรกต ศาลเจ้านา
มิโนะอุเอะ ฮ่องกง ขึ้นรถราง 100 ปี ชมวิวที่ Sky Terrace
และวันอิสระสาหรับช้อปปิ้ งหรื อท่องเที่ยวด้วยตัวเองทั้งที่โอกินาว่าและฮ่องกง!!!
ราคาเริ่ มต้น 28,900บาท
กรุงเทพฯ - ฮ่ องกง - โอกินาว่ า - ปราสาทชู ริโจ
00.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 1-6 สายการบินฮ่องกง
แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ

03.30 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 762

07.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสู่โอกินาว่า

11.15 น.

เดินทางสู่เมืองโอกินาว่า โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 658

15.00 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองนาฮ่า เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว นาท่านชม ชู ริโจ พาร์ ค ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ ปราสาทชู ริ (ไม่รวมค่าเข้าชมในปราสาทท่านละ 820
เยน) เป็ นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริ วกิว ซึ่งเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยโ์ ชเอ็ง ใน
สมัยราชวงศ์โช สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1237 ซึ่งอาณาจักรริ วกิวเป็ นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ของ
ญี่ปุ่น ใกล้กบั เกาะไต้หวัน มีความใกล้ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปั ตยกรรมของปราสาท
แห่งนี้ ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่สองตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษแห่ง
สงครามทาให้ปราสาทถูกทาลายลงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงกาแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พน้
เหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทัง่ ปี 1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้น
ใหม่หมดให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์
และความทรงจาของผูอ้ ยูอ่ าศัยอยูแ่ ถบนั้น และในปี ค.ศ. 2000 ปราสาทแห่งนี้ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ น
มรดกโลกร่ วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกินาว่า

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Alexander Hotel หรื อเทียบเท่า
หน้ าผามันซาโมะ - พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชู ราอุมิ - AEON RYCOM - นาฮ่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองออนนะ เพื่อเยีย่ มชมและถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณจุดชมวิวพระอาทิตย์
อัสดงที่สวยที่สุดของโอกินาว่าที่ หน้ าผามันซาโมะ (ความหมายในภาษาริ วกิวดั้งเดิมคือที่นงั่ หนึ่ง
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หมื่นที่) จุดเด่นของที่นี่คือ หน้าผาที่ถูกคลื่นจากมหาสมุทรกัดเซาะ จนเป็ นรู ปงวงช้าง เป็ นบริ เวณ
ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปกันอย่างมากมาย หลังจากนั้นนาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์นา้ ชู ราอุมิ
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และยังมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ตั้งอยูท่ ี่
ตาบลโมโตบุ เป็ นที่แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไป
ตามโซน คือ Touch Pool ซึ่งเป็ น Lagoon ขนาดเล็ก จาลองสภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยอยู่
บริ เวณแนวปะการัง ซึ่งประกอบไปด้วย ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้มือ
เปล่าสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ถัดจากนั้นจะเป็ น Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical
Fish และไฮไลท์ที่สาคัญของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้คือ The Kuroshio Sea ซึ่งเป็ นห้องที่ได้ชื่อมาจาก
กระแสน้ าอุ่นกุโรชิโวของญี่ปุ่น ภายในห้องนี้แสดงพันธุ์ปลาในแท้งค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 เมตร
กว้างกว่า 22 เมตร ทาจากอะคริ ลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร น้ าทะเลไม่สามารถผ่านเข้ามาได้
ภายในแท้งค์น้ ีมีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยูถ่ ึง 3 ตัว ว่ายเวียนไปมาอย่างสง่างาม พร้อม
พันธุ์ปลาอื่นๆ ทั้งกระเบนราหู ฉลามสี ฟ้า และปลาพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี้ ให้ท่านสามารถ
ถ่ายรู ปได้อย่างใกล้ชิดทั้งแบบพานอราม่าและแบบอันเดอร์วอเตอร์ ท่านจะยังสามารถพบกับปลา
ฉลามพันธุ์ต่างๆ อยูอ่ ีกมากมายในห้อง Shark Research Lab และบริ เวณภายนอกอาคาร ยังมี Sea
Turtle House บ่อเลี้ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ Dolphin Lagoon พร้อมทั้งชมการแสดงของ
ปลาโลมาแสนรู ้
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่ าย

ในช่วงบ่ายนาท่านสู่ AEON MALL Okinawa Rycom ห้างสรรพสิ นค้า AEON แห่งใหม่ที่ใหญ่
ที่สุดและทันสมัยที่สุดของญี่ปุ่น เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ครบวงจรที่สุด และหรู หราที่สุดบนเกาะโอกิ
นาว่า ซึ่งรวบรวมร้านค้าแบรนด์ญี่ปุ่นต่างๆ ไม่รวมรายย่อยกว่า 200 แบรนด์ท้ งั Uniqlo Bigcamera
Croc Sanrio Fancl Barns Giordano Gap และอื่นๆ หากเมื่อยล้าก็มีที่นงั่ พักตลอดทางเดินทุกชั้น
ครอบคลุมครบทุกพื้นที่พร้อมด้วย Free WIFI และ Tax Free สาหรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมี
ภัตตาคารกว่า 60 ร้าน Cinema Complex ที่ทนั สมัยและใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า รวมไปถึง Food
Court ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 5,500 ที่ มีเวลาให้ท่านได้อิสระท่านอิสระเลือกซื้อหาสิ นค้าชั้นดีของ
ญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ที่นี่ (ไม่มีบริ การอาหารค่า)

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Alexander Hotel หรื อเทียบเท่า
อิสระทั้งวันทีน่ าฮ่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
ให้ท่านได้อิสระทั้งวัน หรื อเลือกไปช้อปปิ้ งที่ ย่ านถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโอกินา
ว่า ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่มีท้ งั ของที่ระลึกและสิ นค้าพื้นเมือง
สไตล์ของโอกินาว่าและสิ นค้าสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย เลือกซื้อเครื่ องสาอางที่ร้านชื่อดัง
MATSUMOTO KIYOSHI ที่เป็ นร้านขวัญใจของชาวไทย บริ เวณสุดถนนโคคุไซ (ใกล้สถานี
Makishi) และบนถนนสายนี้ยงั มีหา้ ง DONQUIJOTE ห้างสรรพสินค้าชื่อดังจากย่านชินจูกมุ าเปิ ด
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ให้บริ การ 24 ช.ม.อีกด้วย หรื อสนุกสนานกับการทดลองนัง่ Yui Monorail รถไฟรางเดี่ยวหนึ่ง
เดียวของโอกินาว่า เพื่อเดินทางไปยังย่านชินโตชินที่เป็ นที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าชั้นนามากมาย
เช่น DFS Duty Free หนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น และห้างอื่นๆ เช่น Sport Depot , Naha Place
หรื อหากท่านที่ยงั ไม่หนาใจกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าญี่ปุ่น เลือกไปช้อปปิ้ งต่อที่ AEON Naha ที่สถานี
Oroku ได้อีกด้วย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและเย็นและไม่รวมค่าเดินทางต่างๆ)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Alexander Hotel หรื อเทียบเท่า

คา่

ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ - โอกินาว่ าเวิลด์ - ถา้ ธารมรกต - โชว์ ตกี ลอง - ฮ่ องกง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
หลังอาหารเช้า นาท่านแวะนมัสการ ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะ ซึ่งเป็ นศาลเจ้าญี่ปุ่นในศาสนาชินโต ซึ่ง
เป็ นที่นบั ถือของชาวโอกินาว่าเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ชาวโอกินาว่าเชื่อว่าการได้มาขอพรที่ศาลเจ้าแห่ง
นี้จะทาให้การเดินทางทางน้ าได้รับการคุม้ ครองให้ปลอดภัย หลังจากนั้นนาท่านสู่ โอกินาว่ าเวิลด์
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวริ วกิว ตั้งอยูท่ ี่เมืองนันโย ทางด้านใต้ของ
เกาะโอกินาว่า ที่นี่เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่สาคัญของชาวริ วกิว มีการแสดงพื้นบ้านต่างๆ เช่น
การแสดงตีกลองพื้นเมือง หรื อ Eisa Dance ซึ่งเป็ นระบาตีกลองสไตล์พ้นื เมืองของชาวโอกินาว่า
และภายในโอินาว่าเวิลด์น้ นั ยังมีบา้ นโบราณจาลองความเป็ นอยูข่ องชาวพื้นเมือง สถานที่
น่าสนใจที่สุดของที่นี่คือ ถา้ ธารมรกต ซึ่งเป็ นถ้ าหิ นงอกและหิ นย้อยสวยงาม ซึ่งต้องเดินลึกลงไป
ในใต้ดินกว่า 30 เมตร ภายในได้จดั สร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงามของถ้ า ยาวกว่า 700
เมตรจากความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 5 ก.ม. ซึ่งถือเป็ นถ้ าที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ภายในถ้ าจะมี
อากาศเย็นตลอดทั้งปี และมีความชื้นสูง เพราะเป็ นที่ที่ธารน้ าไหลผ่านซอกหิ นอยูต่ ลอดเวลา
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหิ นย้อยขนาดใหญ่และกินพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้าง อีกทั้งภายใน
ถ้ ายังมีธารน้ าใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถดารงชีวติ ได้เป็ นอย่างดี เป็ นที่มาของชื่อถ้ าธาร
มรกต

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ญี่ปุ่นภายในโอกินาว่าเวิลด์ (6)

13.30 น.

ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่า เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่ ฮ่องกง

16.00 น.

เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 657

17.50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)
พักทีี ่ Hotel Silka Tseun Wan หรื อเทียบเท่า

คา่

อิสระทั้งวันทีฮ่ ่ องกง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
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วันนี้ให้ท่านได้อิสระอย่างจุใจเต็มวัน ท่านสามารถเลือกเดินทางเที่ยวตามความต้องการส่วนตัว
ของท่านได้กบั แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของฮ่องกง เช่น ดิสนียแ์ ลนด์ โอเชี่ยนพาร์ค หรื อจับจ่าย
สิ นค้าถูกใจ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของฮ่องกง ท่านจะได้พบสิ นค้าต่างๆ
มากมายไม่วา่ จะเป็ น เครื่ องหนัง รองเท้า เสื้ อผ้าเครื่ องสาอาง สิ นค้าแบรนด์เนม น้ าหอม เครื่ อง ใช้
ไฟฟ้า โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์มือถือแบบพกพา และอื่นๆ อีกมากมาย หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้า
ของเด็กเล่นที่หา้ ง โอเชี่ยน เทอร์มินลั ซึ่งเป็ นช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย หรื ออาจ
เลือกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น เช่น ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ กระเช้านองปิ ง 360 และอื่นๆ
(ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า)
พักที่ Hotel Silka Tseun Wan หรื อเทียบเท่า

คา่

รถราง 100 ปี - จุดชมวิว SKY TERRACE -ฮ่ องกงซิตที้ วั ร์ - อิสระทีจ่ มิ ซาจุ่ย - กรุงเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านชมฮวงจุย้ เก้ามังกรและทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงที่ ภูเขาวิคทอเรีย จุดชมวิวที่มีชื่อเสี ยง
ของเกาะฮ่องกง โดยขึ้น รถราง 100 ปี ขึ้นสู่ยอดเขาวิคทอเรี ย ชมวิวพร้อมกับไต่ระดับที่ความชัน
ถึง 25-70 องศาเลยทีเดียว รถรางแห่งนี้เป็ นมรดกเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยฮ่องกงยังเป็ นอาณานิคมเช่าของ
รัฐบาลอังกฤษ และได้สร้างขึ้นเพือ่ สาหรับผูท้ ี่อาศยอยูบ่ นเขานี้ เมื่อขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้พบ
The Peak Gallery อาคารรู ปทรงกระทะหงายที่เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของฮ่องกงที่มีร้านค้าและ
ร้านอาหาร จากนั้นให้ท่านได้ชมวิวยอดเขาที่สวยที่สุดที่สามารถมองเห็นทั้งเกาะฮ่องกงและฝั่ง
เกาลูนได้พร้อมกันได้ที่ Sky Terrace ที่ซ่ ึงคุณจะได้เห็นวิวฮ่องกงในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
นอกจากนี้บน The Peak Gallery นี้ยงั มี พิพธิ ภัณฑ์ ห่ นุ ขีผ้ งึ้ มาดามทุซโซด์ เปิ ดให้บริ การอีกด้วย
(ค่าบริ การพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์)

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

บ่ าย

จากนั้นนาท่านสู่ รีพลั ส์ เบย์ หรื อ อ่ าวนา้ ตื้น ซึ่งตั้งตามชื่อเรื อรบอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ที่ส่งมา
ปราบปรามโจรสลัดท้องถิ่น อ่าวน้ าตื้นเป็ นอ่าวที่มีชื่อเสี ยง เป็ นแหล่งพักผ่อนในช่วงหน้าร้อน ให้
ท่านได้มีเวลานมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสตั ว์ที่ชาวพุทธทัว่ โลกนับถือและเจ้าแม่
ทับทิมอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งสักการะเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เดินข้ามบันไดแห่งชีวติ และสะพานต่อ
อายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้ขา้ มสะพานไปครั้งหนึ่งจะมีอายุเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี และท่านที่กาลังมีความรัก
หรื อหลงรักใครอยู่ ท่านสามารถขอพรอธิษฐานสิ่ งศักดิ์สิทธิ์จากหินบุพเพสันนิวาส ซึ่งเชื่อกันว่า
ผูใ้ ดได้สมั ผัสหินก้อนนี้แล้วนึกถึงใบหน้าคนที่รัก ท่านจะได้สมหวังดัง่ ใจ จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม
ร้าน JW Jewelry เพื่อเลือกซื้อหาเครื่ องประดับหลากหลายรู ปแบบ หลังจากนั้น สาหรับท่านที่ยงั
ไม่หนาใจกับการช้อปปิ้ ง มีเวลาให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งต่อ ที่ ย่ านจิมซาจุ่ย อย่างเต้มที่จนกระทัว่
ได้เวลานัดพบเพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

20.00 น.

ได้เวลาอันสมควร พบกันที่จุดนัดพบเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพื่อเตรี ยมตัว
เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
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23.50 น.

เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 761

02.25 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก
พักเดี่ยว
มีเตียง ไม่มีเตียง

หมายเหตุ

11-16 ต.ค. 60

29,900

29,900

27,900

15,000

-

01-06 พ.ย. 60

28,900

28,900

26,900

15,000

-

08-13 พ.ย. 60

28,900

28,900

26,900

15,000

-

15-20 พ.ย. 60

28,900

28,900

26,900

15,000

-

22-27 พ.ย. 60

28,900

28,900

26,900

15,000

-

29 พ.ย. - 04 ธ.ค.
60

28,900

28,900

26,900

15,000

-

06-11 ธ.ค. 60

28,900

28,900

26,900

15,000

-

13-18 ธ.ค. 60

29,900

29,900

27,900

15,000

-

03-08 ม.ค. 61

28,900

28,900

26,900

15,000

-

10-15 ม.ค. 61

28,900

28,900

26,900

15,000

-

17-22 ม.ค. 61

28,900

28,900

26,900

15,000

-

24-29 ม.ค. 61

29,900

29,900

27,900

15,000

-

31 ม.ค. - 05 ก.พ.
61

28,900

28,900

26,900

15,000

-

07-12 ก.พ. 61

29,900

29,900

27,900

15,000

-
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28 ก.พ. - 05 มี.ค.
61

29,900

29,900

27,900

15,000

-

07-12 มี.ค. 61

29,900

29,900

27,900

15,000

-

14-19 มี.ค. 61

29,900

29,900

27,900

15,000

-

21-26 มี.ค. 61

29,900

29,900

27,900

15,000

-

ราคานีร้ วม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
- โรงแรมที่พกั 3 คืนที่ญี่ปุ่น และ 2 คืนที่ฮ่องกง ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
*** ผูเ้ ดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษทั ประกันจะให้ความคุม้ ครองครึ่ งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปี ขึ้นไป บริ ษทั ประกันจะไม่ให้
ความคุม้ ครอง***
ราคานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถที่ญี่ปุ่นและฮ่องกง (ท่านละ 1,250 บาทตลอดทริ ป โดยชาระก่อน
เดินทางพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์กรุ๊ ปเหมาที่ตอ้ งการใบกากับภาษี และได้ต่อรอง
ราคากันสิ้นสุดแล้ว)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณี น้ าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ทุกกรุ๊ ปของบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เดินทางโดยลูกค้าจานวนตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสยั
หรื อภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรื อการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
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