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รหัสโปรแกรม : 16431 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

บินด้วยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
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XW112 DMK(กรุงเทพ) – KIX (โอซากา้) 23.40 – 07.10 
XW111 KIX(โอซากา้) - DMK(กรุงเทพ) 08.30 – 12.50 

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

DAY 1 
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  
20.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 

ช้ัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 5 - 6 สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 
อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินโดยมีน ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินได้
น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดัจ านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของ
สายการบิน) กรณีตอ้งการซ้ือน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระโหลดลงใตท้อ้งเคร่ืองบินเพิ่ม จ  าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ** 

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

http://bit.ly/2NMk5YE
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23.40น  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี 

XW112   ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

DAY 2  
สนามบนิคนัไซ – เกยีวโต - วดัคโิยมสึิ – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – ออิอน มอลล์ –  

นาโกย่า   
07.10น     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทย ประมาณ 2  

ชัว่โมง)  น าทุกท่านผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  

น าท่านเดินทางสู่ KYOTO เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นมานานกวา่ 1,000 ปี ถูกขนานนามให้วา่เป็น “เมืองมรดกเมืองเกยีวโต 

โลกสุดยิ่งใหญ่” จากการท่ีภายในเมืองมีส่ิงปลูกสร้างตามวฒันธรรมท่ีเก่าแก่แสนล ้ าค่าจนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกของยเูนสโกม้ากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  ท่ีส าคญัเมืองน้ีในอดีตยงัเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นก่อนจะถูกยา้ยไปยงั

เมืองโตเกียว ส่ิงเหล่าน้ีน้ีเองเลยท าให้มีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระท่ีสวยงามมากดว้ย

เช่นกนั 
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 KIYOMIZU TEMPLE  น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้าใส เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน 

เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใช้

ตะปูสักตวั ใชว้ธีิการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐาน

ของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ 

ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และ

เชิญด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ 

สายสาม แข็งแรง  จากนั้นเดินตามทาง สัมผสักบัร้านคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ท่ี

ระลึกเก่ียวกบัญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีให้ท่านไดเ้ลือกชิมหลายหลากรส ไม่วา่จะเป็นไส้

ถัว่แดงสูตรดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือวา่จะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลกัษณ์ท่ีโด่งดงั

ท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติอยา่งเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของท่ี

ระลึกในราคายอ่มเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีกมากมายนานาชนิด 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ 

KIYOMIZU TEMPLE 
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 FUSHIMI INARI SHRINE  น าท่านเดินทางสู่ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต ตั้งอยูท่างตอนศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ 

ใตข้องเกียวโต ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจ านวนนบัพนั ซ่ึงตั้งเรียงกนัเป็นอุโมงคเ์ส้นทาง

เดินอยูบ่ริเวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางน้ีจะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อนัศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีความสูง 233 

เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหน่ึงของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจา้ท่ีส าคญัท่ีสุดในหมู่ศาลเจา้จ  านวนนบัพนั

ท่ีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซ่ึงเป็นเทพผูรั้กษาขา้ว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกนัว่าสุนขัจ้ิงจอกนั้นเป็นผูน้ า

สารของอินาริ ดงันั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปป้ันสุนขัจ้ิงจอกไดท้ัว่ไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแห่งน้ี ศาลเจา้ฟุชิมิ อิ

นาริ มีมาตั้งแต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794 
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 น าท่านเดินทางเขา้สู่ AEON MALL  เพื่อให้ท่านไดจ้บัจ่ายใชส่้อย ซ้ือของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ท่ีพกั โดยออิอน มอลล์

ภายในเป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตล์ญ่ีปุ่น มี
ร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้านจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้าน
เส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 
เป็นตน้ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว 

ที่พกั   TOYOKO INN NAGOYA , NAGOYA หรือเทียบเท่า   
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DAY 3  
ลานสก ีTAKAYAMA – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –

ออิอน – กฟุิ   
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

 

TAKAYAMA SKI น าท่านสัมผสัความสนุกสนานกบั ลานสกี แนะน าให้ท่านเล่น กิจกรรมถาดเล่ือนหิมะ ให้ทุกท่านได้ 
อิสระเพลิดเพลินกบัการสัมผสัเล่นหิมะอยา่งเต็มท่ี ** ไม่รวมอตัราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี เคร่ืองเล่นทุกชนิด 

และค่าข้ึนลิฟต ์** การเข้าลานสกขึีน้อยู่กบัสภาพอากาศ ** 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ! ประจ าท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ” 
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 น าท่านเดินทางสู่ SHIRAKAWAGO หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยูใ่นหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บการข้ึน 

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเม่ือปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งน้ีมีวิวทิวทศัน์ท่ี

สวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลx์ญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม ท่ีหลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมือคนท่ีก าลงัพนมมือ

อยู ่หลงัคาสร้างจากคานไมท่ี้แขง็ แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวไดอ้ยา่งดี แถมมีห้องใตห้ลงัคาท่ีกวา้งขวางส าหรับ

เอาไวเ้ล้ียงหนอนไหมอีกดว้ย คนในหมู่บา้นน้ีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท านา เล้ียงไหม เสริมดว้ยการท่องเท่ียวแบบ

พอเพียงเป็นหลกั 

SHIRAKAWAGO 
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TAKAYAMA SANMACHISUJI น าท่านเดินทางสู่  ทาคายาม่า เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งเกียวโตกบั 

ขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตั้งอยู่บริเวณท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ ด ารงไวซ่ึ้ง

บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เปรียบไดก้บัเมืองท่ีไดรั้บพรให้เต็มเป่ียมไป

ดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม ยอ้นกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกบัเมืองอ่ืนในญ่ีปุ่นอย่าง

ชดัเจนเน่ืองจากความโดดเด่นดา้นขนบธรรมเนียมและววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม พื้นท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลอง

โดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรักษพ์ื้อท่ีบริเวณชายป่านั้นเองเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงความเป็น

บา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอย่างแทจ้ริงน าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือคร้ังอดีต ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ี

ท างาน และท่ีอยู่อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ใน

สมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึง

ภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขงันกัโทษ โรงครัว และห้องพกัของเจา้หนา้ท่ี ไม่รวมค่าเข้าชม

ท่านละ  430 เยน  จากนั้นน าท่านเดินชม   ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคงเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

อนุรักษแ์บบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนั

น่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่นโบราณ

สมยัก่อน 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ AEON MALL ออิอน มอลล์ กฟุิ เพื่อให้ท่านไดจ้บัจ่ายใชส่้อย ซ้ือของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ท่ีพกั  

โดยภายในเป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตล์ญ่ีปุ่น มี

ร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้านจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้าน

เส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 

เป็นตน้ 
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GIFU น าท่านขา้สู่เมือง  กฟุิ เป็นเมืองหลวงของจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดั ในอดีตมีบทบาทส าคญั 

ในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นในสมยัเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานกัรบและไดเมียวส าคญั เช่น โอดะ โนะบุนะงะ ใชเ้มืองกิฟุท่ีมี
ท าเลท่ีตั้งอยูก่ึ่งกลางของประเทศ ใชเ้ป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผน่ดินญ่ีปุ่น  

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

 ที่พกั   TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเท่า   

DAY 4 
กฟุิ - ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE –  ช็อปป้ิงชินไซบาชิ – โอซาก้า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

OSAKA CASTLE น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง  

สัมผสัความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้ว

ของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้ค  าสั่งใหก่้อสร้างปราสาทแห่งน้ี   

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

OSAKA CASTLE 



11 
 

DUTY FREE น าท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี ชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดี  

 
 น าท่านเดินทางสู่ SHINSAIBASHI ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมีร้านคา้เก่าแก่ 

ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี 
และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ ทุกร้านจะ
ประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าให้เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและ
แวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อ
ดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สัญลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงั
จากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

ค ่า อสิระอาหารค ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว 

ที่พกั   BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า   

DAY5 
สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง 
08.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี 

XW111 ** ไมมี่บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 
 

***************************************************************** 
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** หากลูกค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษทั ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัว

ท่านเอง ** 

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 

เดนิทางมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2563 
08 – 12 มกราคม 2563   23,989 23,989 23,989 7,500 14,900 
15 – 19 มกราคม 2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 
22 – 26 มกราคม 2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 
29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 
04 – 08 กมุภาพนัธ์ 2563 27,989 27,989 27,989 7,500 14,900 
05 – 09 กมุภาพนัธ์ 2563 27,989 27,989 27,989 7,500 14,900 
12 – 16 กมุภาพนัธ์ 2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 
19 – 23 กมุภาพนัธ์ 2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 
26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 
** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนีท่้านสามารถให้
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มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

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

(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดินทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศญี่ปุ่ น ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอ

วซ่ีา โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อคร้ัง **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในกรณีขอเอกสารจากทางบริษทัเพ่ือย่ืนขอวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร์ ท่านละ 1,500บาท  
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อตัราค่าบริการนี ้รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน NOK SCOOT อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระ   

  ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดั 

  จ  านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
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 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (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    

 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 1 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงั

ไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มา

ใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคา

พิเศษจ านวนจ ากดั  
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 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ีไม่

สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดทีม่ีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแล้วทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การ
ส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุก

คร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพื่อยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณี
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ท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่ง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

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

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบั

ส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าห้องพกั

เด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบน

หิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใช้ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใช้รองเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร 

เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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- เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหวา่ง

เดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้

ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ 

เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อ

ยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) 

ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-

20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

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

การเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านไดน้ัง่

ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

- ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท า

ให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
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- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , 

การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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