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ชมหมู่บา้ นชิราคาว่า หมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ชมเมืองเก่าทาคายาม่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่หท์ นี่ ่าหลงใหล
กุโจฮาจิมัง เมืองแห่งสายน้ํา ท่ามกลางหุบเขา
ชมซากุระที่ สวนผลไม้โทโงขุซัง จุดชมซากุระ
ซึ่งเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่น
 ชมปราสาทโอซาก้า ปราสาทที่เก่าแก่และสวยงาม
 ช้อปปิ้งจุใจที่มิตซุยเอาท์เลท แจสดรีม
 อาบน้ําแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญปี่ ุ่น
Code: JHNO 0412 _L

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยโดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้ผอนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – นาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอําเภอเก่าทาคายาม่า –
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาว่า

00.05 น.
08.00 น.

เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศญี่ปุ่น แล้ว นําท่านสู่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่า
หลงใหลด้ วยถนนภายในเมือ งที่ ยัง คงรู ปแบบเดิ มไว้อ ย่ างไม่ เปลี่ย นแปลงจากเดิม มากนั ก
รวมถึงบ้านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ ร้านขายสาเกแบบญี่ปุ่นที่หาได้ยากตาม
เมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันและลายบานหน้าต่างที่เป็นเอกลักษณ์ วางตัวเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายใน

(JF)ทัวร์ยี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา นาโกย่า โอซาก้า 5D3N (TG)
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

วันที่ 3

ตัวเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงได้รับสมญานามว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” จากนั้นนําท่านชมที่ว่า
การอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya) ใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุกาว่าใน
สมัยก่อนเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน ในอดีตเป็น
สถานที่ทํางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะนานกว่า 176 ปี ภายใต้การปกครอง
ของโชกุนตระกูลโทกุกาว่าในสมัยเอโดะ หรือ 300 กว่าปีที่แล้ว สิ่งปลูกสร้างแบบเก่ายุคคานา
โมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์และยังหลงเหลือ อยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล้อ มรอบด้วยกําแพง
แข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมย่านเมือ งเก่าซัน มาชิซูจิ (Sanmachi Suji)
ย่านที่อนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในสมัย เอ
โดะ รวมถึงการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม ไว้ได้เป็นอย่างดี
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสน
คลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี้
ยังมีสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่น ดั้งเดิมให้
ท่านได้เลือกซื้อ กันอีกด้วย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว
นําท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านที่ได้รับ
การตั้งให้เป็นมรดกโลกด้วยบ้านรูปทรงที่แปลกตาไม่
เหมื อ นใครนั้ น ก็ คื อ บ้ า นทรงแบบ “กั ส โซ” โดยมี
เอกลักษณ์อยู่ที่หลังคาของตัวบ้านที่ออกแบบเป็นทรง
สามเหลี่ยมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพื้น เพื่อเป็นการป้องกันตัวบ้านที่อาจจะพังได้เมื่อเวลาที่
หิมะตกลงมาเป็นจํานวนมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งที่ตั้งของหมู่ บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่เกือบบริเวณ
ใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้อมอยู่โดยรอบ ทําให้มีอ ากาศที่เย็นตลอดทั้งปีและในฤดู
หนาวนั้น จะเป็น บริ เวณที่ มี หิม ะตกมากที่ สุด อีก แห่ ง หนึ่ งของตัว เกาะ ให้ ท่า นได้ ชมความ
สวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าพักโรงแรม Hida Plaza Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D )
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ําแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ําแร่
นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

กุโจฮาจิมัง – เมืองนาโกย่า – สวนผลไม้ โทโงขุซัง – มิตซุยเอาท์เลท แจสดรีม
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เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้นําท่านเดินทางสู่ กุโจฮาจิมัง เป็นเมืองที่ยังหลงเหลือ บรรยากาศแบบย้อนยุคใน
สมัยอดีต และมีรางน้ําจํานวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ํา ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ําไหล
สะท้อ นไปทั่ วทั้ งตั วเมื อง ด้ วยบรรยากาศที่ ทํา ให้ หวนนึ กถึ งอดีต นั้ น เต็ มไปด้ วยกลิ่ นอาย
วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่น
รองจากโอซาก้า เป็นเมืองที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านสู่ สวนผลไม้โทโงขุซัง เป็นสวนที่มีต้น “ชิดาเระซากุระ” อยู่ถึง 1,000 ต้น
ในเดือนเมษายนของทุ กปี จะมีการจัดงานเทศกาลชมดอกชิ ดาเระซากุระ แต่ไ ม่ใช่แค่ดอก
ซากุระเท่านั้น ที่นี่ท่านจะได้ชมต้นผลไม้นานาชนิด สมกับชื่อสวนในช่วงเวลาเดียวกับที่ซากุระ
ผลิดอก ท่านจะได้เห็นดอกของแอ๊ปเปิ้ลสาลี่ และท้อที่บานในเวลาเดียวกัน ให้ท่านได้ถ่ายรูป
เป็นที่ระลึก เพื่อเก็บภาพความประทับใจ เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วให้ท่านได้ช้อปปิ้งจุใจที่
มิตซุยเอาท์เลท แจสดรีม แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ
มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสําอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จาก
หลากหลายแบรนด์ชั้นนําให้ท่านเลือกซื้อ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Cypress Garden Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 4

เมืองเกียวโต – ปราสาททอง – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

(JF)ทัวร์ยี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา นาโกย่า โอซาก้า 5D3N (TG)

https://goo.gl/btXqCF

3

(JFNGO013)
กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สํานักงานใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
ID LINE : @gustotour
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295

เที่ยง
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เช้าอันสดใสนี้นําท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศญี่ปุ่นมี
จํานวนประชากรประมาณ 1,400,000 คน และเป็นเมือ งหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นในช่วง
ระหว่างปี ค.ศ. 794 จนถึง ค.ศ. 1868 ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองเอโดะหรือ เมือง
โตเกียวในปัจจุบันนี้ เมืองเกียวโตจําลองแบบผังเมืองมาจากนครฉางอัน เมืองหลวงของจีนใน
สมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งปัจจุบันคือเมืองซีอ าน ลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดกับถนนเป็นรูป
ตารางซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนํา
ท่า นชม ปราสาททองหรือ “วั ดคิ น คาคุจิ ” เริ่ม สร้ า ง
ตั้งแต่ปี 1397 บนเนินเขาคิตะยามะ ปราสาททองหลังนี้
มี ทั้ ง หมด 3 ชั้ น โดยแต่ ล ะชั้ น จะมี รู ป แบบของ
สถาปัตยกรรมที่ต่างกันคือชั้นที่ 1 เป็นแบบพระราชวัง
ชั้นที่ 2 เป็นแบบบ้านซามูไรและชั้นที่ 3 เป็นแบบวัด
เซนโดยที่ชั้นที่ 2 และ 3 จะปิดด้วยทองคําแผ่นทั้งหมด บนหลังคาจะมีรูปปั้นนกฟีนิกซ์แบบจีน
ประดับอยู่ โดยตัวปราสาทมีลักษณะเด่นคือถูกแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณริมสระ
น้ําทําให้เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในสมัยโบราณยังเคยเป็นสถานที่ถกปัญหา
ของท่ า นโชกุ น และเณรน้ อ ยอิ ก คิว ซั ง ที่ เป็ น ที่ รู้ จัก กั น ดี โดยทั่ ว ไปอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ที่ นี่ไ ด้ ถู ก ขึ้ น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เมืองที่ถือว่าเป็นเมืองทีส่ ําคัญไม่น้อยไปกว่ามหานคร
โตเกียว อีกทั้งเมืองโอซาก้า ยังได้รับสมญานามว่า “เวนิสตะวันออก” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคู
คลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสําคัญๆ นั่นเอง เมื่อ ได้เวลาอันสมควรแล้ว นําท่านชม
ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) หนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างขึ้นโดยโชกุนโตโย
โตมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวบรวมดินแดนญี่ปุ่น ให้เป็นปึกแผ่น
ในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 16 ปั จ จุ บั น ปราสาทแห่ ง นี้ ไ ด้
กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ และมีการจัดแสดงประวัติความ
เป็ น มาของปราสาท การบู รณะปราสาท ตั้ ง แต่ อ ดี ต
จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมือง
โอซาก้ า ด้ ว ย อิ ส ระให้ ท่ า นเดิ น ชมความงามของ
ปราสาทและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Osaka Daiichi Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
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วันที่ 5

ชินไซบาชิ – โอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้านี้พาทุกท่านเข้าสู่ย่านแห่งการจับจ่ายใช้สอยของชาวเมืองโอซาก้า คือ ย่านชินไซบาชิ ย่านที่
มีสินค้านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า , เสื้อผ้า, ร้านหนังสือและร้าน 100 เยน ร้านที่มี
สินค้าแทบทุกแบบขายในราคาเพียง 100 เยน เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง
ห้างไดมารู อีกด้ วย อิส ระให้ท่ านได้เ พลิ ดเพลินกั บการเลือ กชมและเลื อ กซื้อ สิ นค้ า ได้ ตาม
อัธยาศัย (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น การเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า อิ ส ระ
รั บ ประทานอาหารกลางวั น ตามอั ธ ยาศั ย ) เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําทุกท่านเดินทาง
สู่สนามบินโอซาก้า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ( B / - / - )
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

17.25 น.
22.00 น.

อัตราค่าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ2ท่าน)

11 – 15 เม.ย. 61

59,990

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง)

54,990

49,990

10,000

 กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ํา 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ํากว่า 25 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
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6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
น้ําหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี)
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
การสํารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท
ภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ
สํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ
3. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น
อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมา
ใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้ง
ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
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กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิ น, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ที่ จ ะไม่รั บ ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ า ยใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สัย เช่ น อุ บั ติ เหตุ ภั ย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออก
นอกประเทศ เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือ ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การ
นําสิ่ งของผิ ดกฏหมายไปหรื อกลั บระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดิ นทางไม่ถู กต้ อ ง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ํามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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