
 

 

 
HELLO KANSAI 5 DAYS 3NIGHTS  

(OSAKA – KOBE – KYOTO – NAGOYA) 

 

 

 

 

โกเบ สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนทยีาวทสีุดในโลก, โกเบ ฮาเบอรแ์ลนด ์สถานที

ท่องเทยีวรมิทะเลซงึเป็นทนีิยมของชาวญปีุ่น มสีงิอํานวยความสะดวกครบครนั  

เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 

7 สงิมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่และเชญิดมืสายนําศกัดสิทิธ ิ3 สาย ชมเสาโทรอิ ิณ  

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุม้ประตูสแีดงทเีสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึงในแลนด์มาร์คสําคญัของเมอืงโอซาก้า, และอสิระช้อปปิง ย่าน

ชินไซบาชิ, และอสิระเตม็วนั ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการท่องเทยีวในเมอืงโอซาก้า หรอื 

ซอืทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูด ิโอ เจแปน” ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลิน และ

สนุกสนานกบัเครอืงเล่นนานาชนิดจากภาพยนตรช์อืดงัจาก “ฮอลลวิูด้” โดยฉพาะ THE 

WIZARDING OF แฮรร์ ีพอตเตอร ์ทใีหคุ้ณสนุกไดไ้มต่้องไปไกลถงึอเมรกิา  

นาโกย่า ชอ้ปปิงสนิคา้อุปโภค บรโิภคท ีอิออน มอลล ์
 
 

กาํหนดการเดินทาง 26-30 กนัยายน 2560  

วนัแรก             กรงุเทพฯ - สนามบินคนัไซ 

20.00 น. พร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภมิู ชนั 4 เคาน์เตอร์ R (ประตูหมายเลข 8) สายการ

บินเจแปน แอรไ์ลน์เพือเตรียมตวัเดินทางและผ่านขนัตอนการเช็คอิน 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เทียวบิน

ที JL728 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัทีสอง          สนามบินคนัไซ - โกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์-  

                         โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ 

 

 

 

 

.  น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และขนัตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  นําท่านเดนิทางสู ่เมืองโกเบ เมอืงท่าพาณชิย์

หลกัของญปีุ่น ททีําการคา้ขายกบัประเทศจนีและเกาหลตีงัแต่ครสิต์ศตวรรษที 8 และ

เป็นหนึงในเมอืงท่าทปีระเทศญปีุ่นเปิดประเทศกบัตะวนัตกเมอืปีค.ศ.1868 นําท่านชม 

สะพานอาคาชิไคเคียว ซงึได้ชอืว่าเป็นสะพานแขวนทยีาวและแข็งแรงทีสุดในโลก 

เชอืมระหว่างโกเบและเกาะอาวาจ ิเมอืปีค.ศ.1995 เกดิแผ่นดินใหวครงัใหญ่ในโกเบ

ขนาด 7.2 รกิเตอร์ บ้านเมอืงพงัพินาศ แต่สะพานนีกลับไม่ได้รบัความเสยีหายเลย

แมแ้ต่น้อย จากนันอสิระให้ท่านชอ้ปปิงท ีโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด์ สถานทีพกัผ่อนยอด

นิยมของหนุ่มสาว เป็นแหลง่รวมคาเฟ่ แหล่งชอ้ปปิง และแหล่งรวมความบนัเทงิตงัอยู่

รมิทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัทวิทศัน์ทงีดงามรมิอ่าวโกเบ โดยมพีพิธิภณัฑ์ทางทะเล 

โกเบและหอคอยโกเบ สญัลกัษณ์ของเมอืงโกเบเป็นฉากหลงั อกีทงัยงัมหีา้งสรรพสนิคา้

ทสีร้างด้วยโมเสคหันหน้าออกทะเล ซงึข้างๆ มพีนืทีสวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึง 

โกเบช้อปปิงมอลลแ์ละแหลง่ชอ้ปปิง ร้านอาหาร โรงภาพยนตแ์ละอนืๆ มากมาย 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก) หนึงในแลนด์มาร์คสําคญัของเมอืง

โอซากา้ สรา้งขนึในสมยัฮเิดโยช ิโตโยโตม ิปลายศตวรรษท ีในปีค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่า

เสยีหาย จนกระทงัในปีค.ศ.1931 นายกเทศมนตรเีมอืงโอซากา้ ไดข้อรบัเงนิบรจิาคจาก

ชาวเมอืงมาบรูณะปราสาทใหม ่ปราสาทโอซากา้ปจัจุบนัสูง 8 ชนั เครอืงประดบัหลงัคา

และภาพเสอืบนกําแพงตวัปราสาทและหลายๆ ส่วนลงทองสอีร่ามสวยงาม (ได้รบัการ

ขนึทะเบยีนเป็นมรดกสําคัญของประเทศ) บนหอคอยชัน 8 ท่านสามารถมองเห็น

ทวิทศัน์โดยรวมของเมอืงโอซาก้าได้อย่างชดัเจน ภายในตัวปราสาท ยงัมนิีทรรศการ

แสดงหลกัฐาน ภาพเขียน เครอืงแต่งกายโบราณ ฯลฯ ทเีกียวข้องกับประสาทและ

ตระกูลToyotomi อยู่ สว่นบรเิวณรอบๆ ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นที



 

 

พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงด้วย จากนันเดนิทางสู ่ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิงชอื

ดงัของนครโอซากา้ ทงัรา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกัน ทงัสนิค้าแฟชนัล่าสุด ขนม

เคก้แสนอร่อย เสอืผา้ รองเท้า กระเป๋า ไปจนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร์ และเกมส์

รุ่นใหมล่่าสุด และตนืตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าทดีูจะสนุกสนานและมี

สสีนัมากกวา่ทางฝงัโตเกยีว รวมทงัรา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทรีะลกึ

กบัจดุเด่นของแตล่ะรา้นคา้ เช่น ปูยกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปูยกัษ ์และสญัลกัษณ์เด่นของ

ย่านนีคอื รูปเครอืงหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชอืดงัจากญปีุ่นนันเอง หรอื 

จะเดนิเลน่ย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบรุ ิซงึท่านสามารถลมิลองขนมและอาหารขนึชอื

ของนครโอซาก้า ทงัทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนี ในย่านนียังมี

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีอืเสยีงอย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรอืจะเป็นทาคาชมิา

ย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านได้เลอืกเดนิอกีดว้ย 

คาํ  อิสระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั  

   นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม SARASA NIHONBASHI หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีสาม          โอซาก้า - อิสระเตม็วนั หรือซือทวัรเ์สริม ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

อสิระเต็มวนัใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการเดินทางท่องเทยีวในเมอืงโอซาก้าตามอธัยาศยั 

หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ โดยไกด์บรกิารไปส่ง และรบักลบัโรงแรม

โดยรถไฟ ซงึต้องชําระเพมิท่านละ 3,000 บาท (ยงัไมร่วมค่าเดนิทางไปสวนสนุกของผู้

เดนิทางและไกด)์ นําท่านเดนิทางโดยรถไฟสู ่สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน ที

ทุ่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพนืทกีว่า 100,000 ตารางเมตร ซงึเป็นขนาดใหญ่ทสีุดใน

โลก นําท่านตนืตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ทแีบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีูด้ ชมฉาก

จําลองของนิวยอร์ค ฉากจําลองเมอืงซานฟรานซิสโก เป็นต้น ท่านจะได้ส ัมผัส

บรรยากาศการต่อสูแ้ละการไลล่่าทดีุเดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตนืเตน้กบัการห้อยโหนโจน

ทะยานไปกบัซุปเปอรฮ์โีร่สายพนัธุใ์หม ่Spider Man สนุกสนานไปกบัการลอ่งเรอืพรอ้ม

ฉากปลาฉลามทจีะโผลข่นึมาลา่เหยอืขณะล่องเรอืและฉากอนืๆ ทหีวาดเสยีวจากเรอืง 

Jaw แล้วระทึกใจกับฉากจาํลองเรอืง จูราสสิคพารค์ (Jurassic Park) ท่านจะได้

ย้อนกลับไปในยุคดึกดําบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทัง ทีเร็กซ ์

ไดโนเสาร์ทใีจด ีทสีุดสนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรอืง วอเตอร์เวิลด์ (Water 

World) พรอ้มทงัพบกบัฉากคาวบอย  สตนัแมนโชว ์และการแสดงของบรรดาสตัวแ์สนรู้

ทใีชป้ระกอบฉากในภาพยนตร ์เช่น สนัุขแสนรูจ้ากเรอืงบโีธเฟ่น เป็นต้น หรอืคุณหนูจะ

เลอืกสนุกสนานท ีสนู๊ปปี สตูดิโอ (Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครอืงเล่นนานา

ชนิด แล้วพบกบัสนู๊ปปีและเหล่าผองเพอืนมากมาย และสมัผสักบั “The Wizarding 

World of  Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชือก้องโลกอย่างแฮรรี์ 

พอตเตอร ์ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลารส์หรฐั (ราว 16,000 ล้านบาท) 



 

 

โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครอืงเล่นและ

สถานทเีด่นๆ ทีจําลองมาจากในหนังสือดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์มดี (Hogsmeade 

Village) ปราสาทฮอกวอตส ์(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and 

the Forbidden Journey ride) เป็นต้น และล่าสุดกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ

ของโซนใหม่ Minions Park อนิเมชนัชือดงั ทีเหล่าตวัการต์ูนมินเนียนจะมาป่วน

ทุกท่านให้สนุกเพลิดเพลินไปกบัเมืองจาํลองภายในเรือง 

เทียง  อิสระรบัประทานอาหารเทียง ตามอธัยาศยั  

คาํ  อิสระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม SARASA NIHONBASHI หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีสี               โอซาก้า - เกียวโต -วดัคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า-อิออนมอลล ์

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

. น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพอืนําท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดันําใส ทตีดิรอบ

สดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่ เป็นวดัทใีหญ่และเก่าแก่

ตงัอยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตงัจากพนืดนิ

ขนึมารองรบัระเบยีงของตัววหิารใหญ่ซงึไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลมิเหมอืนเรอืนไทย 

วดันีมอีายุเก่าแก่ยงิกวา่กรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร 

จากระเบยีงแห่งนสีามารถถ่ายภาพ ณ จดุทสีวยทสีุดในกรงุเกยีว มองเห็นววิทวิทศัน์ของ

ตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึ และเชญิดมืนําศกัดสิทิธสิามสาย

อนัเกดิขนึจากธรรมชาตทิไีหลมาจากเทอืกเขา จากนันเดนิตามทางสมัผสักบัรา้นคา้ญปุ่ีน

ตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง ทรีะลกึ เกยีวกบัญปีุ่นขนานแท ้อาท ิ

ขนมโมจ ิทขีนึชอืทสีดุของญปีุ่น เป็นต้นกําเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญปีุ่น 

ทงัดว้ยแป้งทเีหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้วัแดงขนานแท ้ หรอืประยุกต์เป็นไสส้ตอเบอร์ร ี

ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญปีุ่น สาํหรบัคนทชีอบทานกบัข้าวตม้ อาท ิแตงกวาดอง หวัไช

เทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ทขีนึชอืไม่แพ ้จงัหวดัชซุิโอกะ ทชี่วยลดคอเลสเตอรอล 

ช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลงั, เครอืงเซรามคิญปีุ่น ทงักานําชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของที

ระลกึ อกีมากมายนานาชนิด จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เพอืสกัการะ

พระแมโ่พสพ เทพทเีป็นทนัีบถอืของชาวญปีุ่น โดยส่วนใหญ่จะขอพรใหม้คีวามเป็นอยู่



 

 

อุดมสมบรูณ์ และขอพรในเรอืงของการกสกิรรมใหไ้ดผ้ลผลติทอีุดมสมบูรณ์ และในบรเิวณ

ศาลเจา้ท่านจะพบเห็นรปูปนัเทพจงิจอกมากมาย โดยชาวญปีุ่นชอืว่าเป็นทูตสวรรค ์ผูค้อย

นําข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ ท่านจะไดต้นืตากบัเสาโทรอิทิเีรยีงรายเป็น

ซุม้ประตูสแีดง ซงึเป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทมีมีากกว่ารอ้ยตน้ ทอดตวัยาวตามเสน้ทาง

ของไหล่เขา เสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และยงัเป็นหนงึในฉากของภาพยนตรเ์รอืง 

MEMORIES OF GEISHA ทซีายูร ินางเอกของเรอืงวงิลอดซุม้ประตเูพอืไปขอพรเทพเจา้

ใหต้นเองสมความปรารถนา  

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า อสิระใหท่้านไดช้้อปปิงสนิคา้อุปโภค 

บรโิภคทอิีออน มอลล ์ หา้งสรรพสนิคา้ทมีสีนิคา้หลากหลายรปูแบบใหท้่านไดเ้ลอืกซอื 

อาทเิช่น ของใช้ในบา้น เครอืงแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นอาหาร 

คาํ อิสระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม TOYOKO INN หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีห้า            สนามบินคนัไซ - กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

  ได้เวลาสมควรนําท่าน (เดินเท้า) สู่ สนามบินนาโกย่า เพอืทําการเชค็อิน 

10.10 น. เหิรฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เทียวบินที JL 737 

13.5  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทางวนัที -  กนัยายน  

 

หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครงัจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน ไม่ตาํกว่า  ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่

ครบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลง

ราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่

ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนันๆ  ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั 

2. ค่าทพีกัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใชจ้า่ยของมคัคเุทศก์ทคีอยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ , , .- บาท ทงันี

เป็นไปตามเงอืนไขของบรษิัทประกนั 

***เดก็อายุตํากวา่  ปี และผูใ้หญ่อาย ุ  ปีขนึไป จะได้รบัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครงึ

เดียว ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนั*** 

6. ค่าภาษีนํามนั ทีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที  01 มถุินายน 2560 และท่านต้องชําระเพิมเติม 

ในกรณีทีทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม  

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 29,900.-  บาท 16,500.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 26,900.-  บาท 14,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 22,500.-  บาท 12,500.-  บาท 

สาํหรบัท่านทีต้องการพกัเดียว เพิมท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 



 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรบั

ทา่นทถีอืต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกินกว่าสายการบนิกําหนด  

4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 

เงือนไขการชาํระเงิน  : กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท และชาํระส่วนทีเหลือก่อนการ

เดินทาง  วนัทาํการ 

 

การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัทาํการ มฉิะนัน ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธใิน

การคนืเงนิมดัจาํทงัหมด 

หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความ

ปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทสีดุ ทางบรษิัท ฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเข้า

ประเทศญปีุน่ / การนําสงิของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสอืมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทยีวบนิ  ซงึทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิให้

ท่านได ้ไมว่่าจํานวนทงัหมด หรอื บางสว่น  นอกจากนี  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลง

ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีเีกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํ หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมอื

ทางสายการบนิ และ โรงแรมทพีกัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนันใหแ้ลว้เท่านัน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการ ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย

การบิน ราคาอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

 

 

 

 


