
 

OSAKA TAKAYAMA (5D3N) 
“ KIX22 XJ OSAKA หนาวสุดจีด๊ กร๊ีดสุดใจ ” 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

 

 



บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ610 DMK(กรุงเทพ) – KIX (โอซากา้) 14.10-21.55 
XJ611 KIX(โอซากา้) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า   
11.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-2 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การ
ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ให้ค  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกเดินทาง  

14.10 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี 
XJ610 ไม่มีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 

 
21.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น 

** ตามเวลาทอ้งถ่ิน เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดั
หมายเวลา **  ทุกท่านผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น าเขา้สู่ท่ีพกั 

   ที่พกั   BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า   

DAY 2  
โอซาก้า – เกยีวโต - วดัคนิคะคุจิ-  ศาลเจ้าฟูชิม ิ- วดัน า้ใส - ออิอน มอลล์  
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

 KYOTO น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น “เมือง

มรดกโลกสุดยิ่งใหญ่” จากการท่ีภายในเมืองมีส่ิงปลูกสร้างตามวฒันธรรมท่ีเก่าแก่แสนล ้ าค่าจนได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกของยูเนสโกม้ากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  ท่ีส าคญัเมืองน้ีในอดีตยงัเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น



ก่อนจะถูกยา้ยไปยงัเมืองโตเกียว ส่ิงเหล่าน้ีน้ีเองเลยท าให้มีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมมากมาย รวมถึงจุดชม
ซากุระท่ีสวยงามมากดว้ยเช่นกนั 

KINKAKUJI TEMPLE น าท่านชม วัดปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่น 

ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสร้างข้ึนใหม่เม่ือปี 
พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้ าท่ี
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

  
กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บุเฟเฟ่ต์นาเบะ 

FUSHIMI INARI SHRINE  น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต ตั้งอยูท่าง

ตอนใตข้องเกียวโต ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจ านวนนับพนั ซ่ึงตั้งเรียงกันเป็น
อุโมงคเ์ส้นทางเดินอยูบ่ริเวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางน้ีจะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ซ่ึงมีความสูง 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหน่ึงของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจา้ท่ีส าคญัท่ีสุดใน
หมู่ศาลเจา้จ  านวนนบัพนัท่ีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซ่ึงเป็นเทพผูรั้กษาขา้ว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกนั
ว่าสุนัขจ้ิงจอกนั้นเป็นผูน้ าสารของอินาริ ดังนั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปป้ันสุนัขจ้ิงจอกได้ทัว่ไปในอาณา
บริเวณศาสนสถานแห่งน้ี ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794 

    KINKAKUJI TEMPLE 



 

KIYOMIZU TEMPLE  น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้าใส  เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณ
เนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหาร
ใหญ่ ซ่ึงไม่ใช้ตะปูสักตวั ใช้วิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี 
มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม 
พร้อมกบัวหิารของวดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดย
เช่ือวา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แขง็แรง  จากนั้นเดินตามทาง สัมผสักบัร้านคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตาม
สมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ท่ีระลึกเก่ียวกบัญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีให้
ท่านไดเ้ลือกชิมหลายหลากรส ไม่วา่จะเป็นไส้ถัว่แดงสูตรดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือวา่จะ
เป็นชาเกียวโต, ตุก๊ตาเกียวโต สัญลกัษณ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุก๊ตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ า
ชาติอยา่งเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของท่ีระลึกในราคายอ่มเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน ้ าชา ถว้ย 
ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีกมากมายนานาชนิด 



 
AEON MALL  น าท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าออิอน เพื่อให้ท่านไดจ้บัจ่ายใชส่้อย ซ้ือของใชแ้ละอาหารก่อน

เขา้ท่ีพกั โดยภายในเป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยั
สไตล์ญ่ีปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้านจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากน้ียงัมีร้านเส้ือผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และ
ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

 

 
 
ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

  ที่พกั   TOYOKO INN HIKONE HIGASHI , HIKONE หรือเทียบเท่า   

KIYOMIZU TEMPLE 



DAY 3 
ลานสก ีWASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –  ทาคายาม่า –  

เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  - ออิอน   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

WASHIGATAKE SKI น าท่านสัมผสัความสนุกสนานกบั ลานสกี แนะน าใหท้่านเล่น กิจกรรมถาดเล่ือนหิมะ ให้
ทุกท่านไดอิ้สระเพลิดเพลินกบัการสัมผสัเล่นหิมะอย่างเต็มท่ี ** ไม่รวมอตัราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี 
เคร่ืองเล่นทุกชนิด และค่าข้ึนลิฟต ์** การเข้าลานสกขึีน้อยู่กบัสภาพอากาศ ** 

กลางวนั     บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

SHIRAKAWAGO น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยูใ่นหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บ

การข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโกเม่ือปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งน้ีมีวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลx์ญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม ท่ีหลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมือคน
ท่ีก าลงัพนมมืออยู่ หลงัคาสร้างจากคานไมท่ี้แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้
หลงัคาท่ีกวา้งขวางส าหรับเอาไวเ้ล้ียงหนอนไหมอีกดว้ย คนในหมู่บา้นน้ีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท านา เล้ียง
ไหม เสริมดว้ยการท่องเท่ียวแบบพอเพียงเป็นหลกั 

  

TAKAYAMA SANMACHISUJI น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งเกียว
โตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตั้งอยู่บริเวณท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ 
ด ารงไวซ่ึ้งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เปรียบไดก้บัเมืองท่ีไดรั้บพร
ใหเ้ตม็เป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม ยอ้นกลบัไปในสมยัยคุเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกบัเมือง

SHIRAKAWAGO 
 



อ่ืนในญ่ีปุ่นอยา่งชดัเจนเน่ืองจากความโดดเด่นดา้นขนบธรรมเนียมและววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม พื้นท่ีบริเวณเมืองทา
คายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรักษพ์ื้อท่ีบริเวณชายป่านั้นเองเมืองทา
คายาม่า ซ่ึงยงัคงความเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอยา่งแทจ้ริงน าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือคร้ังอดีต ท่ีท าการเก่า
เมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกุนโตกุกาวา่  ในสมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ี
ขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขงันกัโทษ โรงครัว 

และหอ้งพกัของเจา้หนา้ท่ี ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน  จากนั้นน าท่านเดินชม  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึง
เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษแ์บบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้
เลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ตาซา
รุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุก๊ตาตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่นโบราณสมยัก่อน 

GIFU  น าท่านขา้สู่เมือง กฟุิ เป็นเมืองหลวงของจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดั ในอดีตมีบทบาท
ส าคญัในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นในสมยัเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานกัรบและไดเมียวส าคญั เช่น โอดะ โนะบุนะงะ ใช้
เมืองกิฟุท่ีมีท าเลท่ีตั้ งอยู่ก่ึงกลางของประเทศ ใช้เป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดินญ่ีปุ่น น าท่าน

เดินทางสู่ ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ห้างออิอน จัสโก้  ใหท้่านไดเ้ลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นแบรนด์
ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้ ร้านคา้ 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียว
สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย 

 
ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

   ที่พกั   TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเท่า   

DAY 4 
ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ชินไซบาชิ - ริงกเุอาท์เลท็ - สนามบินคนัไซ   
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

OSAKA CASTLE น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของ
เมือง สัมผสัความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติั
และขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้ค  าสั่งใหก่้อสร้างปราสาทแห่งน้ี   



 
กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

DUTY FREE น าท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษ ีชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดี 

SHINSAIBASHI น าท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมีร้านคา้
เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็น
ย่านแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่ง
หน่ึงคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่น
ใหแ้ก่ร้านของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สัญลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมาย
การคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

 

OSAKA CASTLE 



RINKU OUTLET น ำท่ำนเดินทำงสู่ ริงกุ เอาท์เล็ท แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ใกล้กับสนำมบินคันไซ ให้ท่ำน

เพลดิเพลนิกบักำรเลอืกซือ้สนิค้ำ “แบรนดเ์นม” ชื่อดงัหลำกหลำยและสนิค้ำดรีำคำพเิศษ อำท ิเครื่องส ำอำง , 
เครือ่งประดบั, เสือ้ผำ้, กระเป๋ำ, รองเทำ้อุปกรณ์กฬีำ, เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ และยงัเป็นแหล่งรวมสนิคำ้แบรนด์ญี่ปุ่ น
โกอินเตอร์มำกมำยกับคอลเลคชัน่เสื้อผ้ำล่ำสุด อำทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  
Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทัง้เลือกซื้อกระเป๋ำไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani 
ฯลฯ หรอืจะเลอืกดูเครื่องประดบั และนำฬกิำหรอูย่ำง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไป
ถงึรองเท้ำแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซื้อสนิค้ำส ำหรบัคุณหนู  
Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้ำอื่นๆอีกมำกมำย ให้ท่ำนได้เลือกช้อปป้ิงตำม
อธัยำศยั  

 
 
ค ่า  อสิระอาหารค ่าเพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
23.55  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบิน

ท่ี XJ611 ไม่มีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 

DAY5 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
04.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

****************************************************************** 
 

** หากลูกค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษทั ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์

ของตัวท่านเอง ** 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตยีง 
(เดก็อายุไม่เกนิ 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดนิทาง เดือนธันวาคม 2562 

02 – 06 ธันวาคม 2563 26,899 26,899 26,899 8,000 16,900 
11 - 15 ธันวาคม 2563 26,899 26,899 26,899 8,000 16,900 

16 - 20 ธันวาคม 2563 26,899 26,899 26,899 8,000 16,900 

17 - 21 ธันวาคม 2563 26,899 26,899 26,899 8,000 16,900 

18 - 22 ธันวาคม 2563 26,899 26,899 26,899 8,000 16,900 

23 - 27 ธันวาคม 2563 26,899 26,899 26,899 8,000 16,900 

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 63 37,899 37,899 37,899 8,000 22,900 

29 ธันวาคม – 02 มกราคม 63 38,899 38,899 38,899 8,000 22,900 

30 ธันวาคม – 03 มกราคม 63 38,899 38,899 38,899 8,000 22,900 

31 ธันวาคม – 04 มกราคม 63 37,899 37,899 37,899 8,000 22,900 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนีท่้าน
สามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 
 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

 



** ท่านทีถื่อหนังสือเดินทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศญี่ปุ่ น ไม่จ าเป็นต้อง
ย่ืนขอวซ่ีา โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อคร้ัง ** 

 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วทีถื่อหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็

ค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวซ่ีา 1,700 บาท 
 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและ

ค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ 
ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดัจ านวน
ช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป
เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะ

พ านกัระยะสั้นในประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) ** ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกวา่น้ีไดต้ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ี
สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  



× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน 
และ รุ่ของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 

วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติั
ทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณี
ท่ีไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทั้งหมด 
 ** ยกเว้น กรณวีนัหยุดนักขัตฤกษ์,วนัหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิแจ้งไม่น้อยกว่า 50 วนัก่อนวนัเดินทาง **  

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีา ฯลฯ 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วนั  ก่อนเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการใดๆ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 **ในกรณทีีต่ัดกรุ๊ปหน้าร้านหรือกรุ๊ปเหมา หากมีการยกเลกิ ขออนุญาตเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง** 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนออนอ

อกเดินทาง ข้ึนอยู่กบัสายการบิน กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  



- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็น

กรณีพิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยนักบัเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบิน

เพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า 

กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ี

ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ท่านอยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ 



เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้

แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการ

บิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ี

บริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณี

ท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อย

แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะ

ออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

- ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึง

อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  



- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 


