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5D3N BY THAI AIR ASIA X

นารา
มิ เอะ
นาโกย่า

โอซาก้า

สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึทว่ี ดั โทไดจิ
เยีย่ มชม หมู่บ้านนิ นจาอิ กะ เพลิดเพลินและได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับนักรบสายลับแบบ
ฉบับญีป่ ่ นุ
ช้อปปิ้ งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ อิ ออน มอลล์, สัมผัสความงามของ ปราสาทนาโกย่า
ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ประจาของเมืองนาโกย่า, ศาลเจ้าอาสึตะ สถานทีป่ ระดิษฐานของ
เทพเจ้าอามาเทระสึ และอิสระท่องเทีย่ วด้วยตัวท่านเองเต็มวัน
อิสระช้อปปิ้ ง ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า

กาหนดการเดินทาง
1-5 / 2-6 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 กุมภาพันธ์ 2561
9-13 / 17-21 / 19-23 มีนาคม 2561

NAGOYA SUPER SAVE 5D3N BY XJ ON JANUARY – MARCH 2018

P a g e |2

วันแรก

กรุงเทพฯ >> โอซาก้า

22.00 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิ น
ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น

วันที่สอง

โอซาก้า >> นารา >> วัดโทไดจิ >> มิ เอะ >> หมู่บ้านนิ นจาอิ กะ >> นาโกย่า >>
อิ ออน มอลล์

01.15 น.

ออกเดิ นทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
แอร์บสั เอ 330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 612

มีบริ การอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชาระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
08.40 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ป่ นุ ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี ค.ศ.710
นาท่านชมวัดโทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสัมฤทธิ ์องค์ใหญ่ ท่ถี ูก
สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยคริสศตวรรษที่ 8 ตัวพระพุทธรูปองค์น้ีสูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน
ซึง่ อาคารไม้อนั เป็ นทีป่ ระดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน้ ได้รบั การบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่า
เป็ นวิห ารไม้ท่ใี หญ่ ท่สี ุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สาคัญ
ที่สุดของเมืองนารา นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วม
ถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องทีม่ อี ยูเ่ ป็ นจานวนมาก ได้เวลาสมควรนาท่านสู่เมืองมิ เอะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ หมู่บ้านนิ นจาอิ กะ นินจาเปรียบเสมือนนักรบกึ่งสายลับ ทัง้ ทาหน้าที่ลอบ
สังหาร สืบ ข่า วลับ ในสมัย ก่อ น ที่นี่ค อื พิพ ธิ ภัณ ฑ์นิน จาสายอิก ะที่ทุก ท่านจะได้เ ห็น
อาวุธและข้าวของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยงั มีบ้านกลของนินจาที่ในอดีตเคยมี
นินจาอาศัยอยู่จริงซึ่งมีท งั ้ ช่อ งซ่อ นดาบ ซ่อ นอาวุธ ลับ ทางลับประตูกลมากมาย ได้
ทัง้ ความสนุ กเพลิดเพลินและความรูเ้ กี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ป่ ุน นอกจากนี้
ยังมีการแสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธิตวิชานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยาก
ลองเป็ น นิน จาดูส กั ครัง้ ก็ม ชี ุด นิน จาให้เ ช่า และขายอีก ด้ว ย (ค่ า ชมโชว์แ ละค่ า ชุด
นิ นจา ไม่ไ ด้ ร วมอยู่ในราคาทัว ร์) จากนัน้ ออกเดิน ทางสู่ เมือ งนาโกย่า อิส ระให้
ท่านช้อปปิ้ งที่ อิ ออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มสี นิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้
เลือ กซื้อ อาทิเ ช่น ของใช้ใ นบ้า น เครื่อ งแต่ง ตัว ของเล่น ซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต และ
ร้านอาหาร
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม CYPRESS GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

NAGOYA SUPER SAVE 5D3N BY XJ ON JANUARY – MARCH 2018

P a g e |3

วันที่สาม

อิ สระท่องเที่ยวในเมืองนาโกย่าด้วยตัวท่านเอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
อิ สระให้ท่านได้เดิ นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองในเมืองนาโกย่า
ภายในเมืองนาโกย่า มีสถานทีท่ ่องเทีย่ วให้ท่านได้ท่องเทีย่ วมากมายอาทิเช่น
-เลโก้ แ ลนด์ ธีม ปาร์ค ตัว ต่ อ ใหม่ ล่ าสุ ด ที่เพิ่งเปิ ด ตัว ในประเทศญี่ ป่ ุนไปเมื่อ วัน ที่ 1
เมษายน 2560 และเปิ ดตัวเป็ นแห่งที่ 8 ของโลก ภายในธีมปาร์คมีเครื่องเล่นมากกว่า
40 ชนิด ถู กแบ่งออกเป็ น 7 โซน FACTORY ที่ท่านสามารถดูวธิ กี ารผลิตตัวต่ อเลโก้
และร้านขายของที่ระลึก, PIRATE SHORES ให้ท่านได้ล่องเรือโจรสลัดที่ถูกออกแบบ
มาเป็ นพิเศษต่างจากสวนสนุกทัวๆ
่ ไป, KNIGHT’S KINGDOM ทีต่ กแต่งเสมือนว่าท่าน
ได้อยู่ในดินแดนของเหล่าอัศวินผูก้ ล้า, LEGO CITY มีกจิ กรรมมากมายให้ได้ลองสัมผัส
รวมไปถึงโรงหนัง 4D ขนาดใหญ่, ADVENTURE โซนแห่งการผจญภัยทีม่ กี จิ กรรมและ
เครือ่ งเล่นมากมายให้ท่านได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็ นเรือดาน้ าทีจ่ ะพาท่านผจญภัยใต้สมุทร
หรือตามล่าสมบัตใิ นอาณาจักรโบราณ, MINILAND โซนทีร่ วบรวมแลนด์มาร์คสาคัญทัว่
ประเทศญี่ป่ ุน ย่อส่ ว นสถานที่ต่ างๆโดยใช้ต ัวต่ อ เลโก้ในการประกอบรวมทัง้ สิ้นกว่า
10,496,352 ชิน้ , BRICKTOPIA ดินแดนตัวต่อขวัญใจเหล่าคุณหนู ทีท่ ่านสามารถต่อเล
โก้เป็ นยานพาหนะแล้วมาลองแข่งกันได้ หรือจะขึน้ ชมวิวบนหอคอยเลโก้ทม่ี คี วามสูงถึง
50 เมตร
-สวนดอกไม้ น าบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ข นาดใหญ่ ท่ีได้ร บั ความนิ ย มจาก
นักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุนเองและชาวต่างชาติ ที่สวนดอกไม้แห่งนี้มดี อกไม้นานาพันธุใ์ ห้
ท่านได้เดินเล่นผ่อนคลายอารมณ์ไปกับความงามของดอกไม้ พร้อมเก็บภาพความงาม
ช่ว งฤดูใบไม้ผ ลิต ัง้ แต่ เดือ นมีนาคมถึงเดือ นพฤษภาคมจะมีดอกทิว ลิปที่เบ่ งบานรอ
ต้อนรับการมาเยีย่ มชมของนักท่องเทีย่ ว นอกจากทุ่งดอกทิวลิปแล้ว ยังมีแปลงดอกไม้
ในเรือนกระจกและโซนต่างๆ อีกมากมายภายในสวนดอกไม้ให้ท่านได้เข้าเยีย่ มชม
-แจ๊ส ดรี ม นากาชิ ม่ า เอาท์ เล็ต (Jazz Dream Nagashima Outlet) หนึ่ ง ใน Mitsui
Outlet Park ซึ่งเป็ น Outlet Mall ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่น่ีจงึ
รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชัน้ นา ร้านอาหารญี่ป่ ุนและสัญชาติอ่นื ๆ มากมาย มีรา้ นค้า
มากกว่า 240 ร้านให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อปกันตามอัธยาศัย โดยที่น่ีเลือกออกแบบ
ให้มสี ไตล์ๆ คล้ายกับเมืองนิวออร์ลนี ส์ ซึง่ เป็ นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกา
-ย่ านซาคาเอะและ Oasis 21 ซึ่งเป็ น ย่านช้อ ปปิ้ งและแหล่ งบัน เทิงยามราตรี จะมี
สิน ค้า แบรนด์เนมหลากหลาย นอกจากนัน้ ยังมีห้างสรรพสิน ค้า , ร้านอาหาร, ร้า น
เครือ่ งสาอางค์, ร้านร้อยเยน ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซือ้ ตามอัธยาศัย
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เที่ยง
คา่

-นาโกย่า ทาวเวอร์ ตัง้ อยู่บริเวณสวนสาธารณะเซ็นทรัล ปาร์คพื้นที่สเี ขียวกลางเมือง
นาโกย่า นอกจากใช้เป็ นหอกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุโทรทัศน์แล้ว ยังใช้เป็ นจุดชมวิว
ของเมืองนาโงย่าอีกด้วย ความสูงหอคอย 180 เมตร
อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม CYPRESS GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

นาโกย่า >> ปราสาทนาโกย่า >> ศาลเจ้าอาสึตะ >> โอซาก้า >>
ช้อปปิ้ งย่านชิ นไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
เดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า ปราสาทแห่งนี้สร้างโดย โชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ ในยุค
สมัยเอโดะ โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นฐานบัญชาการให้กบั เมืองหลวงโตเกียวและแต่งตัง้ ให้
บุตรชายคนทีเ่ ก้าเป็ นผูค้ รองเมือง ตัวปราสาทเดิมได้ถูกทหารพันธมิตรบุกทาลายไปใน
สมัย สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปั จ จุบ ัน ตัว ปราสาทที่เปิ ด ให้ ท่ อ งเที่ย วมีล ัก ษณะเด่ น คือ
บริเวณยอดของปราสาทมีป ลาโลมาคู่ หุ้ ม ด้ว ยทองที่ม ีน้ า หนั ก ถึง 18 กิโลกรัม ซึ่ง
ปลาโลมาแต่ละตัวมีน้ าหนักถึง 44 กิโลกรัม ชาวเมืองนาโกย่าเชื่อว่าปลาโลมาคู่น้ีเป็ น
เครื่องคุม้ ครองปราสาทและชาวเมืองนาโกย่า จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่า
โดยชาวเมืองจะเรียกปลาโลมาคู่น้ีว่า “คินซาชิ” หรือ “ซาชิโฮโกะ” อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
เก็บความประทับใจกับปราสาทตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าอาสึตะ
ศาสนสถานที่มปี ระวัตคิ วามเป็ นมายาวนานกว่า 1,900 ปี เชื่อ กันว่าเป็ นที่ประดิษฐาน
ของเทพเจ้าอามาเทระสึ อาคารศาลเจ้าเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบฉบับญี่ป่ ุนโบราณ ซึ่งมี
ต้นแบบมาจากศาลเจ้าอิเสะ แห่งเมืองมิเอะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว ได้รบั
สมญานามว่า" เมืองแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็ นเมืองท่าขนส่งสินค้าและวัตถุดบิ ทีส่ าคัญ
ตัง้ แต่ครัง้ อดีต ซึง่ บรรดาพ่อค้าจากทัวสารทิ
่
ศทัง้ ในญีป่ ่ นุ เองรวมไปถึงจีนและเกาหลีต่าง
หลังไหลมาที
่
น่ ่ี จนทาให้โอซาก้าเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของ
ประเทศจนถึงปั จจุบนั อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งรวมศิลปะการแสดงดัง้ เดิมของญี่ป่ ุน มีความ
เป็ นเอกลักษณ์ตรงทีส่ ามารถผสานมรดกทางประวัตศิ าสตร์อนั เก่ าแก่เข้ากับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ นาท่านเดินทางสู่ ย่ านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า ทัง้
ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสื้อผ้า
รองเท้า กระเป๋ า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตา
กับลีลาชีว ิตของคนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุ กสนานและมีส ีสนั มากกว่าทางฝั ง่
โตเกียว รวมทัง้ ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับจุดเด่นของแต่ละ

เที่ยง
บ่าย
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คา่

ร้านค้า เช่ น ปูย ัก ษ์ หน้ าภัต ตาคารขาปูย ัก ษ์ และสัญ ลัก ษณ์ เด่ น ของย่านนี้ ค ือ รูป
เครื่องหมายการค้าของกู ลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ป่ ุนนัน่ เอง หรือ จะเดินเล่น
ย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิ ซึง่ ท่านสามารถลิม้ ลองขนมและอาหารขึน้ ชื่อของนครโอ
ซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีหา้ งสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมี
ชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็ นทาคาชิมาย่า ที่มสี นิ ค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
อีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า

โอซาก้า >> สนามบิ นคันไซ >> สนามบิ นดอนเมือง

06.20 น.
09.55 น.

เดิ นทางสู่สนามบิ นคันไซ เพื่อทาการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
แอร์บสั เอ 330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 613

บริ การอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชาระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
13.55 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นดอนเมืองโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
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กาหนดการเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2561
1-5 / 2-6 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 กุมภาพันธ์ 2561

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาท่านละ

28,900.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

กาหนดการเดินทางเดือนมีนาคม 2561
9-13 / 17-21 / 19-23 มีนาคม 2561

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาท่านละ

29,900.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิ เศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท

ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพี ยง
ครึ่งเดี ยว ***
6. ค่าภาษี น้ามัน ที่ สายการบิ นเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และท่ านต้ องชาระเพิ่ มเติ ม
ในกรณี ที่ทาง สายการบิ นมีการเรี ยกเก็บเพิ่ ม
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ

เงือ่ นไขการชาระเงิน: กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท และชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ
การยกเลิก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน /
การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวน
ทัง้ หมด หรือ บางส่ว น นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ย นแปลงราคาได้ต ามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทา
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบ
ต่ อ ค่า ใช้จ่ ายที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ จนกว่ า จะได้รบั การยืน ยัน ว่ า จะมี การรับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่ าธรรมเนียม
ของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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