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บนิตรงสูโ่อซากา้ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เครือ่งใหญ ่

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งไป-กลบั 

หมูบ่า้นคายาบกูโินะซาโตะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 

เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบญีปุ่่ น สวนลงิอวิาตายามา 

หบุเขามโินะ-น า้ตกมโินะ ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

พเิศษ !! ลอ่งเรอืชมววิใบไมเ้ปลีย่นส ี
พกัเกยีวโต 1 คนื พกัโอซากา้  1 คนื พกัคนัไซ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS   น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด

 
 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
(XW112 : 23.40-07.10+1) 

    

2 
สนามบนิคนัไซ -ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร-ิสวนลงิอวิาตายาม่า-
ล่องเรอืแม่น า้ฮาซุกาวะ-ศาลเจา้เฮอนั – พธิีชงชาญีปุ่่ น-
อสิระเดนิเลน่ยา่นกอิอน 

บนเครือ่ง   
KYOTO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
มยิามา่ – หมูบ่า้นคายาบกูโินะซาโตะ-หบุเขามโินะ  
น า้ตกมโินะ- EXPOCITY-DUTY FREE-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ปราสาทโอซาก้า-วากายะมะ มารนี่าซิตี–้รงิกุเอ้าทเ์ลต- 
ออิอน 

  
 

 KANSAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ  
(XW111 : 08.30-12.10) 

บนเครือ่ง 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ
พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW112 

 

บรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่ บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 
** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2  สนามบนิคนัไซ – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– สวนลงิอวิาตายามา่ – ลอ่งเรอืแมน่ า้

ฮาซุกาวะ - ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาญีปุ่่ น - อสิระเดนิเลน่ยา่นกอิอน 
 

07.10 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศ
ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา 

น าท่านชม ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบ

เรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) 

หรอื เสาสแีดง ทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่

กันวา่เป็นภเูขาศักดิส์ทิธิโ์ดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว 

รวมไปถงึพชืผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสัตวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอก

มากมายดว้ยเชน่กัน 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมน ูชาบบูฟุเฟต ์(1) 

 จากนัน้พาทา่น เพือ่ชมทัศนียภาพของสองฝ่ังซึง่มภีเูขาอาราชเิป็นลอ่งเรอืในแมน่ า้ฮาซุกาวะ 

จุดที่นิยมมาชมใบไมเ้ปลี่ยนสีบริเวณนี้   สถานที่เที่ยวที่(ราคาทวัรร์วมค่าล่องเรอืแลว้)

น่าสนใจในฝ่ังนี้อกีทก็ีคอื มลีงิจ านวนมากมายมาอาศัยอยู่ใน บรเิวณเเห่งนี้สวนลงิอาราชยิา 

ท่ามกลางธรรมชาตทิีง่ดงาม โดยลงิทีอ่าศัยอยูท่ีน่ี่นัน้ถอืวา่มคีวามน่าสนใจตรงทีพ่วกมันจะไม่

ท ารา้ยผูท้ีเ่ขา้ไปชมเเตอ่ยา่งใด ท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจในการมาเทีย่วชม จากนัน้พา

ท่านไปยัง  ซึง่เป็นศาลเจา้ที่ถูกสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของศาลเจา้เฮอนั 

เมอืงเกยีวโต สิง่ทีน่่าสนใจในศาลเจา้เฮอัน (Heian Shrine) มอียู ่3 อยา่ง ไดแ้ก ่ 

1. เสาโทรอิสิแีดงขนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น ทีก่ลางถนนกอ่นทีจ่ะถงึศาลเจา้ 2. ตัวอาคารศาลเจา้

ทีจ่ าลองมาจากพระราชวงัอมิพเีรยีลในสมัยเฮอัน มขีนาดยอ่สว่น 5:8 เมือ่เทยีบกับของจรงิ  

3.สวนที่อยู่ด า้นหลั งอาคาร สวนนี้ เ ป็นแหล่งชมซากุระที่สวยแห่งหนึ่ง ในเกียวโต  
จากนัน้น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเอง
และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ยา่นกอิอน (Gion) 
ยา่นชือ่ดังของเกยีวโตทีท่กุทา่นจะไดพ้บกับสาวเกอชิา และ สาวไมโกะอันเลือ่งชือ่ หญงิสาวที่
ทาใบหนา้เป็นสขีาวเอกลักษณ์ นักท่องเทีย่วจากท่ัวทุกมมุโลกตา่งใหค้วามสนใจเดนิทางมายัง
ทีแ่หง่นีเ้ป็นจ านวนมาก ใหท้า่นอสิระในการเปิดประสบการณ์ชมการแสดงของสาวไมโกะ ณ โรง
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ละคร Gion Corner (Performance of Maiko) สถานทีส่ าหรับชมการแสดงพืน้เมอืงซึง่หาชมได ้

ยากในปัจจบุัน 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  KYOTO HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัที ่3 มยิามา่ – หมูบ่า้นคายาบกูโินะซาโตะ-หบุเขามโินะ น า้ตกมโินะ- 

EXPOCITY-DUTY FREE-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ  
   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

จากนั้นน าท่านเดนิสู่ มยิาม่า (Miyama) นับพื้นที่

ชนบทบนภูเขาที่ตั ้งอยู่ห่างจากเกียวโตกลางไป

ประมาณ 30 กโิลเมตร เรยีกไดว้า่เป็นชมุชนทีเ่ต็มไป

ดว้ยกลิน่อายของยุคสมัยกอ่น มบีา้นโบราณกระจาย

อยูท่ั่วพืน้ทีก่วา่ 200 หลังคาเรอืน มลีักษณะคลา้ยๆ

หมูบ่า้นเล็กๆ และชมุชนหลายๆชมุชนกระจัดกระจาย

ไปตามทางแคบหุบเขาที่คดเคี้ยว แหล่งท่องเที่ยว

หลักของที่นี่คือหมูบ า้นทางทิศเหนือ  เรียกว่า  

คายาบูก ิโน ซาโตะ Kayabuki no Sato ซึง่มี

กระท่อมหลังคาสงูอยูใ่นพืน้ทีเ่กอืบ 40 หลัง แต่ละ

บา้นมีการอนุรักษ์รูปแบบตัวอาคารดา้นนอกดว้ย

วัฒนธรรมแบบดั ้งเดิมที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการมุง

หลังคาแบบ kayabuki 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั แบบเซ็ตญีปุ่่ น (3) 

น าท่านเดินทางสู่ เป็นหุบเขาที่อยู่ในป่าของชานเมืองทางทิศเหนือโอหุบเขามโินะ 

ซากา้ คลา้ยกับภูเขาทาคาโอะในโตเกยีว (Mount Takao) เป็นภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากๆ 

ข อ ง เ มื อ ง 

โอซากา้ เนื่องจาก ในช่วงฤดูใบไมร้่วงเลย น าท่านเป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสที ีส่วยทีสุ่ด

เดนิทางชม ทีต่ัง้ตระหงา่นดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหบุน า้ตกมโินะ 

เขาซึง่ทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกวา่ 3,000 ชนดิอาศัยอยู ่

น ้าตกมโินนีน้อกจากจะเป็นป่าธรรมชาตสิ าคัญของจังหวดัโอซากา้ 

 

 

 

 

 

https://www.talonjapan.com/mount-takao/
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ท่านเดนิทาง เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึงานเวลิด์เอ็กซโ์ปซติ ี ้
เอ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวดัโอซากา้ มเีนือ้ทีทั่ง้หมด
ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายใน
พืน้ทีแ่หง่นี้ถูกเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเ่พือ่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ

บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีม้คีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้(Shinsaibashi) 
ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้น
ขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็น
ตน้ น าทา่นแวะรา้น เพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี โดยตกึจะเป็นรปูตัว L เป็นอาคาร Duty Free 
3 ชัน้ ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) 
บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรน
ไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้

สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 ปราสาทโอซากา้-วากายะมะ มารนีา่ซติ ี–้รงิกเุอา้ทเ์ลต-ออิอน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

 เดนิทางสู ่ (ชมดา้นนอก) เป็นปราสาทโอซากา้ 

หนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซากา้ 

หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัว

ปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพง หนิคอนกรตี, คนู ้า 

และสวนนิชโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้

ซากุระกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็น

แหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของ

สวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที่

สวยงามเป็นอย่างยิง่ จากนั้นน าท่านเดนิสู่ วากา

ยามา่ มารนิ่า ซติ ี ้เป็นเกาะตากอากาศที่ตดิกับ

อ่าววากาอุระอันสวยงาม และมีโรงแรมและออน

เซนหลายแหง่ ภายในพืน้ทีข่องวะกะยะมะ มารน่ิา 

ซติี ้มสีวนสนุก “พอรโ์ต ยูโรป้า” ซึง่ใหคุ้ณสัมผัส

ไดก้ับบรรยากาศของตัวเมอืงแบบยโุรปในยคุกลาง 

และยังพรอ้มพร่ังไปดว้ยเครื่องเล่นต่างๆ เช่น 

ชงิชา้สวรรค ์
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 อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง รงิกุเอา้ทเ์ล็ต แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับ สนามบนิคันไซ ให ้
ทา่นเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ “ แบรนดเ์นม ” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ 
อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และ
ยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ลา่สดุ  จากนัน้น า
ท่านเดนิทาง น าท่านเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALL ใหท้่านไดล้ะลายเงนิ
เยน ใหท้่านไดอ้สิระซือ้สนิคา้ท่ัวไปของญีปุ่่ น เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รอง

เทา้,เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่5 สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ  

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ  

08.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW111  

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++ 
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โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

24-28 ต.ค. 62 27,999.- 7,000.- 7,900.- 

25-29 ต.ค. 62 27,999.- 7,000.- 7,900.- 

26-30 ต.ค. 62 26,999.- 7,000.- 7,900.- 

27-31 ต.ค. 62 24,999.- 7,000.- 7,900.- 

28 ต.ค.-01 พ.ย. 62 24,999.- 7,000.- 7,900.- 

29 ต.ค.-02 พ.ย. 62 26,999.- 7,000.- 7,900.- 

30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 26,999.- 7,000.- 7,900.- 

31 ต.ค.-04 พ.ย. 62 26,999.- 7,000.- 7,900.- 

01-05 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

02-06 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

03-07 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

04-08 พ.ย. 62 24,999.-  7,000.- 7,900.- 

05-09 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

06-10 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

07-11 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

08-12 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

09-13 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

10-14 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

11-15 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

12-16 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

13-17 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

14-18 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

15-19 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

16-20 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

17-21 พ.ย. 62 25,999.- 7,000.- 7,900.- 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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18-22 พ.ย. 62 27,999.- 7,000.- 7,900.- 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

19-23 พ.ย. 62 27,999.- 7,000.- 7,900.- 

20-24 พ.ย. 62 28,999.- 7,000.- 7,900.- 

21-25 พ.ย. 62 28,999.- 7,000.- 7,900.- 

22-26 พ.ย. 62 29,999.- 7,000.- 7,900.- 

23-27 พ.ย. 62 29,999.- 7,000.- 7,900.- 

24-28 พ.ย. 62 29,999.- 7,000.- 7,900.- 

25-29 พ.ย. 62 29,999.- 7,000.- 7,900.- 

26-30 พ.ย. 62 29,999.- 7,000.- 7,900.- 

27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 28,999.- 7,000.- 7,900.- 

28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 28,999.- 7,000.- 7,900.- 

29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 28,999.- 7,000.- 7,900.- 

30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62 28,999.- 7,000.- 7,900.- 

01-05 ธ.ค. 62 29,999.- 7,000.- 7,900.- 

02-06 ธ.ค. 62 29,999.- 7,000.- 7,900.- 

03-07 ธ.ค. 62 29,999.- 7,000.- 7,900.- 

04-08 ธ.ค. 62 30,999.- 7,000.- 7,900.- 

05-09 ธ.ค. 62 30,999.- 7,000.- 7,900.- 

06-10 ธ.ค. 62 30,999.- 7,000.- 7,900.- 

07-11 ธ.ค. 62 29,999.- 7,000.- 7,900.- 

08-12 ธ.ค. 62 28,999.- 7,000.- 7,900.- 

09-13 ธ.ค. 62 28,999.- 7,000.- 7,900.- 

10-14 ธ.ค. 62 28,999.- 7,000.- 7,900.- 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ น

ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย
ในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่า

ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
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 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

  กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

  การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม
ค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

  หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

  หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 

 การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

1. ทางสายการบนิมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้
น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  
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2. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  
(โปรดแจง้ลว่งหนา้กอ่น 7 วนัท าการ)  
และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร น่ังทีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
 
 
 สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้   

** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
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4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่่าใชจ้่าย
เพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัย
รถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่ว
ตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั เริม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
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 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่าน

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ

เปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตร

โดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั วเครือ่งบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 



PJP22-XW PRO PEAK AUTUMN KYOTO OSAKA 5D 3N เดนิทาง ต.ค.-ธ.ค. 62 เริม่ตน้ 24,999 

 

 

 


