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นารา สกัการะองคพ์ระใหญ่ไดบุทสทึีว่ดัโทไดจิ 

มิเอะ เยีย่มชม หมู่บ้านนินจาอิกะ เพลดิเพลนิและไดร้บัความรูเ้กีย่วกบันกัรบสายลบัแบบ
ฉบบัญีปุ่่ น 

นาโกย่า ชอ้ปป้ิงสนิคา้อุปโภคบรโิภคที ่อิออน มอลล,์ สมัผสัความงามของ ปราสาทนาโกย่า 
ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ประจ าของเมอืงนาโกยา่, ศาลเจ้าอาสึตะ สถานทีป่ระดษิฐานของ
เทพเจา้อามาเทระส ึและอสิระท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเองเตม็วนั 

โอซาก้า อสิระชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนครโอซาก้า 

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

 

NAGOYA SUPER SAVE 

5D3N BY THAI AIR ASIA X 
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วนัแรก             กรงุเทพฯ >> โอซาก้า 
 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 สายการบิน  
ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

วนัท่ีสอง          โอซาก้า >> นารา >> วดัโทไดจิ >> มิเอะ >> หมู่บ้านนินจาอิกะ >> นาโกย่า >>  
                         อิออน มอลล ์
 

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์ 
แอรบ์สั เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 612  
มีบริการอาหารบนเคร่ือง (เคร่ืองด่ืมทกุชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  

08.40 น.  เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว   

 ออกเดนิทางสู่เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่ น ทีก่่อตัง้ขึน้เมื่อปีค.ศ.710 
น าท่านชมวดัโทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสมัฤทธิอ์งค์ใหญ่ที่ถูก
สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัครสิศตวรรษที่ 8 ตวัพระพุทธรปูองคน์ี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตนั 
ซึง่อาคารไมอ้นัเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตนัน้ไดร้บัการบนัทกึลงในกนิเนสบุ๊คว่า
เป็นวหิารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวดัแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่ส าคญั
ที่สุดของเมอืงนารา นอกจากนี้ตามทางของวหิารแห่งนี้  ท่านจะได้เพลดิเพลนิและร่วม
ถ่ายรปูกบักวางแสนเชื่องทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่เมอืงมิเอะ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ หมู่บ้านนินจาอิกะ นินจาเปรยีบเสมอืนนักรบกึ่งสายลบั  ทัง้ท าหน้าที่ลอบ

สงัหาร สบืข่าวลบัในสมยัก่อน ที่นี่คอืพพิธิภณัฑน์ินจาสายอิกะที่ทุกท่านจะได้เหน็
อาวุธและขา้วของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยงัมบี้านกลของนินจาที่ในอดตีเคยมี
นินจาอาศยัอยู่จรงิซึ่งมทีัง้ช่องซ่อนดาบ  ซ่อนอาวุธลบั ทางลบัประตูกลมากมาย ได้
ทัง้ความสนุกเพลดิเพลนิและความรูเ้กี่ยวกบันักรบสายลบัแบบฉบบัญี่ปุ่ น  นอกจากนี้
ยงัมกีารแสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธติวชิานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถงึหากใครอยาก
ลองเป็นนินจาดูสกัครัง้ก ็มชีุดนินจาให้เช่าและขายอกีด้วย  (ค่าชมโชวแ์ละค่าชุด
นินจา ไม่ได้รวมอยู่ในราคาทวัร)์ จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมืองนาโกย่า อสิระให้
ท่านช้อปป้ิงที่ อิออน มอลล  ์ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้
เลอืกซื้อ  อาทเิช่น  ของใช ้ในบ้าน  เครื่องแต่งตวั  ของเล่น  ซุปเปอรม์ารเ์ก ็ต  และ
รา้นอาหาร  

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม CYPRESS GARDEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม          อิสระท่องเท่ียวในเมืองนาโกย่าด้วยตวัท่านเอง 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
  อิสระให้ท่านได้เดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัเองในเมืองนาโกย่า  
  ภายในเมอืงนาโกยา่ มสีถานทีท่่องเทีย่วใหท้่านไดท้่องเทีย่วมากมายอาทเิช่น 

 -เลโก้แลนด์ ธีมปาร์คตัวต่อใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่ นไปเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2560 และเปิดตวัเป็นแห่งที่ 8 ของโลก ภายในธมีปารค์มเีครื่องเล่นมากกว่า 
40 ชนิด ถูกแบ่งออกเป็น 7 โซน FACTORY ที่ท่านสามารถดูวธิกีารผลติตวัต่อเลโก ้
และรา้นขายของที่ระลกึ, PIRATE SHORES ให้ท่านได้ล่องเรอืโจรสลดัที่ถูกออกแบบ
มาเป็นพเิศษต่างจากสวนสนุกทัว่ๆ ไป, KNIGHT’S KINGDOM ทีต่กแต่งเสมอืนว่าท่าน
ไดอ้ยู่ในดนิแดนของเหล่าอศัวนิผูก้ลา้, LEGO CITY มกีจิกรรมมากมายใหไ้ดล้องสมัผสั 
รวมไปถงึโรงหนัง 4D ขนาดใหญ่, ADVENTURE โซนแห่งการผจญภยัทีม่กีจิกรรมและ
เครือ่งเล่นมากมายใหท้่านไดเ้ขา้ร่วม ไม่ว่าจะเป็นเรอืด าน ้าทีจ่ะพาท่านผจญภยัใตส้มุทร 
หรอืตามล่าสมบตัใินอาณาจกัรโบราณ, MINILAND โซนทีร่วบรวมแลนดม์ารค์ส าคญัทัว่
ประเทศญี่ปุ่ น ย่อส่วนสถานที่ต่างๆโดยใช้ตัวต่อเลโก้ในการประกอบรวมทัง้สิ้นกว่า 
10,496,352 ชิน้, BRICKTOPIA ดนิแดนตวัต่อขวญัใจเหล่าคุณหนู ทีท่่านสามารถต่อเล
โก้เป็นยานพาหนะแลว้มาลองแข่งกนัได ้หรอืจะขึน้ชมววิบนหอคอยเลโก้ทีม่คีวามสูงถงึ 
50 เมตร  
-สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ได้รบัความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเองและชาวต่างชาติ ที่สวนดอกไมแ้ห่งนี้มดีอกไมน้านาพนัธุใ์ห้
ท่านไดเ้ดนิเล่นผ่อนคลายอารมณ์ไปกบัความงามของดอกไม ้พรอ้มเกบ็ภาพความงาม 
ช่วงฤดูใบไม้ผลิตัง้แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมดีอกทิวลิปที่เบ่งบานรอ
ต้อนรบัการมาเยีย่มชมของนักท่องเทีย่ว นอกจากทุ่งดอกทวิลปิแลว้ ยงัมแีปลงดอกไม้
ในเรอืนกระจกและโซนต่างๆ อกีมากมายภายในสวนดอกไมใ้หท้่านไดเ้ขา้เยีย่มชม 
-แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต (Jazz Dream Nagashima Outlet) หนึ่งใน Mitsui 
Outlet Park ซึ่งเป็น Outlet Mall ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จงึ
รวบรวมรา้นค้าแบรนด์เนมชัน้น า รา้นอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาตอิื่นๆ มากมาย มรีา้นค้า
มากกว่า 240 รา้นใหท้่านได้เลอืกชมิเลอืกช้อปกนัตามอธัยาศยั โดยที่นี่เลอืกออกแบบ
ใหม้สีไตล์ๆ  คลา้ยกบัเมอืงนิวออรล์นีส ์ซึง่เป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิา 
-ย่านซาคาเอะและ Oasis 21 ซึ่งเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิงยามราตร ีจะมี
สินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย นอกจากนัน้ยังมีห้างสรรพสินค้า , ร้านอาหาร, ร้าน
เครือ่งส าอางค,์ รา้นรอ้ยเยน ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 
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-นาโกย่า ทาวเวอร ์ตัง้อยู่บรเิวณสวนสาธารณะเซน็ทรลัปารค์พื้นที่สเีขยีวกลางเมอืง 
นาโกย่า นอกจากใชเ้ป็นหอกระจายสญัญาณคลื่นวทิยุโทรทศัน์แลว้ ยงัใชเ้ป็นจุดชมววิ
ของเมอืงนาโงยา่อกีดว้ย ความสงูหอคอย 180 เมตร  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม CYPRESS GARDEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี               นาโกย่า >> ปราสาทนาโกย่า >> ศาลเจ้าอาสึตะ >> โอซาก้า >>  
                         ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
เดนิทางสู่ ปราสาทนาโกย่า ปราสาทแห่งนี้สรา้งโดย โชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ ในยุค
สมยัเอโดะ โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นฐานบญัชาการให้กบัเมอืงหลวงโตเกยีวและแต่งตัง้ให้
บุตรชายคนทีเ่ก้าเป็นผูค้รองเมอืง ตวัปราสาทเดมิไดถู้กทหารพันธมติรบุกท าลายไปใน
สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ปัจจุบันตัวปราสาทที่เปิดให้ท่องเที่ยวมีลักษณะเด่นคือ 
บริเวณยอดของปราสาทมีปลาโลมาคู่หุ้มด้วยทองที่มีน ้ าหนักถึง 18 กิโลกรมั  ซึ่ง
ปลาโลมาแต่ละตวัมนี ้าหนักถึง 44 กิโลกรมั ชาวเมอืงนาโกย่าเชื่อว่าปลาโลมาคู่นี้เป็น
เครื่องคุม้ครองปราสาทและชาวเมอืงนาโกย่า จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนาโกย่า 
โดยชาวเมอืงจะเรยีกปลาโลมาคู่นี้ว่า “คนิซาช”ิ หรอื “ซาชโิฮโกะ” อสิระใหท้่านถ่ายภาพ
เกบ็ความประทบัใจกบัปราสาทตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ศาลเจ้าอาสึตะ 

  ศาสนสถานที่มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 1,900 ปี เชื่อกนัว่าเป็นที่ประดษิฐาน
ของเทพเจา้อามาเทระส ึอาคารศาลเจา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบฉบบัญี่ปุ่ นโบราณ ซึ่งมี
ตน้แบบมาจากศาลเจา้อเิสะ แห่งเมอืงมเิอะ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกจิอนัดบัสองรองมาจากเมอืงโตเกยีว ไดร้บั

สมญานามว่า" เมอืงแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมอืงท่าขนส่งสนิคา้และวตัถุดบิทีส่ าคญั
ตัง้แต่ครัง้อดตี ซึง่บรรดาพ่อคา้จากทัว่สารทศิทัง้ในญีปุ่่ นเองรวมไปถงึจนีและเกาหลต่ีาง
หลัง่ไหลมาทีน่ี่ จนท าใหโ้อซากา้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของ
ประเทศจนถงึปัจจุบนั อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรวมศลิปะการแสดงดัง้เดมิของญี่ปุ่ น มคีวาม
เป็นเอกลกัษณ์ตรงทีส่ามารถผสานมรดกทางประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่เขา้กบัเทคโนโลยี
สมยัใหม่ น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปป้ิงชื่อดงัของนครโอซาก้า ทัง้
รา้นค้าเก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทัง้สนิค้าแฟชัน่ล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสื้อผ้า 
รองเทา้ กระเป๋า ไปจนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหมล่่าสุด และตื่นตา
กบัลีลาชวีิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมสีีสนัมากกว่าทางฝัง่
โตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึกบัจุดเด่นของแต่ละ
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ร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ รูป
เครื่องหมายการค้าของกูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง หรอื จะเดนิเล่น
ยา่นเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิซึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนมและอาหารขึน้ชื่อของนครโอ
ซาก้า ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นต้น นอกจากนี้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมี
ชื่อเสยีงอย่างหา้งไดมารู หรอืจะเป็นทาคาชมิาย่า ที่มสีนิคา้มากมายให้ท่านได้เลอืกซื้อ
อกีดว้ย 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีห้า            โอซาก้า >> สนามบินคนัไซ >> สนามบินดอนเมือง 
 

06.20 น. เดินทางสู่สนามบินคนัไซ เพ่ือท าการเชค็อิน 
09.55 น. ออกเดินทางกลบักรงุเทพ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์ 

แอรบ์สั เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 613 
 บริการอาหารบนเคร่ือง (เคร่ืองด่ืมทกุชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์2561 
1-5 / 2-6 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 กมุภาพนัธ ์2561 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทางเดือนมีนาคม 2561 
9-13 / 17-21 / 19-23 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ

ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

  

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 28,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 29,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุเพียง
ครึ่งเดียว *** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม  
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั
ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ: กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทาง 21 วนัท าการ 
การยกเลกิ: กรณุาแจง้ลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวน
ทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้   ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบ
ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  

 รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ, ค่าธรรมเนียม

ของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอกีครัง้ 


