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KIX03 OSAKA TAKAYAMA (5D3N)
“OSAKA TAKAYAMA สุดขอบฟ้ า สายลมหนาว”
สายการบิน NOK SCOOT (XW)

โปรแกรมญีป
่ น
ุ่ OSAKA TAKAYAMA สุดขอบฟ้ า สายลมหนาว บิน XW (DEC-MAR) 5วัน3คืน รหัสทัวร์ J5418267
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บินด้วยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) : ขึน้ เครื่องสนามบินดอนเมือง (DMK)
23.40 – 07.10
DMK(กรุงเทพ) - KIX(คันไซ)
XW112
08.30 – 12.45
XW111
KIX(คันไซ) - DMK(กรุงเทพ)
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(-/-/-)

20.30น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1
ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3 สายการบิ น Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ

23.40น.

อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ป่ นุ ไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝ่ าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ค ันไซ โอซาก้ า ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสายการบิน Nok Scoot
เทีย่ วบินที่ XW112 ** ไม่รวมค่าอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง
่ **

วันที่ 2
07.10น.

สนามบินคันไซ – เกียวโต – ฟูชิมิ อิ นาริ – วัดคิ โยมิ สึ – ดูไฟหมู่บา้ น Nabana no sato นาโกย่า

(-/L/-)

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ ประเทศญี่ปนุ่ (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2
ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นาท่านเดินทางสู่ เกียวโต(Kyoto) เป็ นเมืองหลวงของประเทศญีป่ ่ นุ มายาวนานทีส่ ุด คือตัง้ แต่ปีค.ศ. 794 จนุ
ถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็ นเมืองสาคัญทีเ่ ต็มไปด้วยประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของญีป่ ่ นุ อีกทัง้
เมืองเกียวโตยังมักจะรอดพ้นจากการเป็ นเป้ าโจมตีต่างๆเมื่อเกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิ วเคลียช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ด้ ว ย ท าให้ เ กีย วโตยัง คงสภาพวัด ศาลเจ้า และสิ่ง ก่ อ สร้า งที่ม ีคุ ณ ค่ า ทางด้ า น
ศิลปะวัฒนธรรมและเก่าแก่เอาไว้

เทีย
่ ง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

โปรแกรมญีป
่ น
ุ่ OSAKA TAKAYAMA สุดขอบฟ้ า สายลมหนาว บิน XW (DEC-MAR) 5วัน3คืน รหัสทัวร์ J5418267
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นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตัง้ อยูท่ างตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่ง

คา่

นี้มชี ่อื เสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจานวนนับพัน ซึง่ ตัง้ เรียงกันเป็ นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลัง
อาคารหลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่ าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ ์สิทธิ ์ซึง่ มีความสูง 233 เมตร และ
เป็ นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริเป็ นศาลเจ้าทีส่ าคัญทีส่ ุดในหมูศ่ าลเจ้าจานวนนับพัน
ทีส่ กั การะเทพอินาริ (Inari) ซึง่ เป็ นเทพผูร้ กั ษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกันว่าสุนัขจิง้ จอกนัน้
เป็ นผูน้ าสารของอินาริ ดังนัน้ คุณจะสามารถพบเห็นรูปปั น้ สุนขั จิง้ จอกได้ทวไปในอาณาบริ
ั่
เวณศาสนสถานแห่ง
นี้ ศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริ มีมาตัง้ แต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตัง้ เกียวโตเป็ นเมืองหลวงในปี 794
นาท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นาชมวัดคิ โยมิ สึ หรือวัดน้าใส ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยูบ่ ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อน
กันตามแนวนอนตัง้ จากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิ่ม
เหมือนเรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเอปิ ส ึ
เทพเจ้าแห่งความร่ารวย มังคั
่ ง่ , นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ
จุดทีส่ วยทีส่ ุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ
และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์สามสายอันเกิดขึน้ จากธรรมชาติทไ่ี หลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สาย
สอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง
จากนัน้ เดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญีป่ ่ นุ ตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง ทีร่ ะลึกเกีย่ วกับ
ญีป่ ่ นุ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุดของญีป่ ่ นุ มีให้ท่านได้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็ นไส้ถวแดง
ั่
สูตรดัง้ เดิม, ไส้สตรอเบอร์ร,่ี ชอคโกแลต เป็ นต้น หรือว่าจะเป็ นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ทโ่ี ด่งดัง
ทีส่ ุดในญี่ป่ นุ คือ เกอิชา เป็ นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจาชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็ นของ
ฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ , เครื่องเซรามิค ญี่ป่ ุน ทัง้ กาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีก
มากมายนานาชนิด
นาท่านชม หมู่บ้านNabana no Sato Illumination เทศกาลประดับไฟช่วงหน้ าหนาวที่เคยได้จดั อันดับว่า
ใหญ่ทส่ี ุดในญีป่ ่ นุ ตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัด มิเอะ ใกล้ๆกับเมืองนาโกย่าไฮไลท์ของทีน่ ่ี ทีท่ ุกคนต่างอยากมาถ่ายรูปด้วย
ก็คอื อุโมงไฟยาวสุดลูกหูลกู ตา และ การแสดงไฟไฮไลท์ของทีน่ ่ี ทีจ่ ะเปลีย่ นตีมไปทุกๆปี
อิ สระอาหารคา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว

พักที่

โรงแรม APA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

โปรแกรมญีป
่ น
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วันที่ 3
เช้า

นาโกย่า – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซึจิ - หมู่บา้ นชิ ราคาวะโกะ – กิ ฟุ

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็ นเมืองที่มกี ารผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียม

เที่ยง

ประเพณียุค เอโดะเข้า ด้ว ยกัน ตัง้ อยู่บ ริเ วณที่โ อบล้อ มไปด้ว ยภู เ ขาน้ อ ยใหญ่ ใ นจัง หวัด กิฟุ ด ารงไว้ซ่ึง
บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็ นอย่างดี เปรียบได้กบั เมืองทีไ่ ด้รบั พรให้เต็ม
เปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้ แตกต่างกับเมือง
อื่นในญีป่ ่ นุ อย่างชัดเจนเนื่องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม พืน้ ทีบ่ ริเวณเมือง
ทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้ องและอนุรกั ษ์พอ้ื ทีบ่ ริเวณชายป่ านัน้ เอง
เมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็ นบ้านเมืองแบบญี่ป่ ุนดัง้ เดิมอย่างแท้จริงนาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่อครัง้
อดีต ทีท่ าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทัง้ ทีท่ างาน และทีอ่ ยู่อาศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลา
กว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี ทแ่ี ล้ว เป็ นทีท่ าการรัฐใน
ยุค เอะโดะเพียงแห่ งเดียวที่ข้า มพ้น ยุค สมัย มาได้อ ย่า งสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ ป ระกอบด้ว ยบริเ วณไต่ ส วน
พิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ไม่รวมค่าเข้าชมท่ านละ 430 เยน จากนัน้
นาท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซึจิ ซึง่ เต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์แบบของ
บ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่ า
ประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ป่ ุน
โบราณสมัยก่อน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้านชิ ราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้ อยูใ่ นหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญีป่ ่ นุ ได้รบั
การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้ นแห่งนี้มวี วิ
ทิวทัศน์ทส่ี วยงาม บ้านแต่ละหลังเป็ นบ้านสไตล์ญ่ปี ่ ุนแบบดัง้ เดิม ทีห่ ลังคาบ้านเป็ นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือ
คนทีก่ าลังพนมมืออยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ทแ่ี ข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีหอ้ งใต้
หลังคาที่กว้างขวางสาหรับเอาไว้เ ลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกร ทานา
เลีย้ งไหม เสริมด้วยการท่องเทีย่ วแบบพอเพียงเป็ นหลัก
นาท่านข้าสู่เมือง กิ ฟุ (GIFU) เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญีป่ ่ นุ ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของจังหวัด ในอดีต

คา่

มีบทบาทสาคัญในประวัตศิ าสตร์ญ่ปี ่ นุ ในสมัยเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานักรบและไดเมียวสาคัญ เช่น โอดะ โนะ
บุนะงะ ใช้เมืองกิฟุทม่ี ที าเลทีต่ งั ้ อยูก่ ง่ึ กลางของประเทศ ใช้เป็ นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดินญี่ป่ นุ
อิ สระอาหารคา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว

พักที่

โรงแรม GIFU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

โปรแกรมญีป
่ น
ุ่ OSAKA TAKAYAMA สุดขอบฟ้ า สายลมหนาว บิน XW (DEC-MAR) 5วัน3คืน รหัสทัวร์ J5418267
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วันที่ 4
เช้า

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ชิ นไชบาชิ – ริ งกุเอ้าท์เล็ท

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่ าเข้ าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัส

เที่ยง

ความยิง่ ใหญ่และชมนิทรรศการที่จดั แสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็ นมาของปราสาท รวมทัง้ ประวัตแิ ละ
ข้าวของเครือ่ งใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูม้ คี าสังให้
่ ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ย่าน ชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรี า้ นค้าเก่าแก่ปะปนไป
กับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ สาหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถอื ว่าเป็ นย่านแสงสี
และบันเทิงชัน้ นาแห่งหนึ่ง ของนครโอซาก้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ ห์อย่างหนึ่งคือ
ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ ดัดทาให้เป็ นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึง่ นักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุ ดเด่นให้แก่รา้ น
ของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมาย
การค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญีป่ ่ นุ นันเองให้
่
ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ ริ งกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ใกล้กบั สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลิน
กับการเลือกซือ้ สินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครือ่ งสาอาง, เครือ่ งประดับ
, เสื้อผ้า, กระเป๋ า, รองเท้าอุปกรณ์กฬี า, เครื่องใช้ไฟฟ้ า และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญ่ปี ่ ุนโกอินเตอร์
มากมายกับคอลเลคชันเสื
่ ้อ ผ้าล่ าสุ ด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione
Tessile ฯลฯ พร้อมทัง้ เลือกซือ้ กระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้า
แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือ เลือ กซื้อ สิน ค้า ส าหรับ คุ ณ หนู Aigle,
Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
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คา่

อิ สระอาหารคา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว

พักที่

โรงแรม KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้า

สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

05.30น.

บริ การอาหารเช้า แบบ SET BOX
นาท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่

08.30น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Nok Scoot เที่ ยวบิ นที่
XW111 ** ไม่รวมค่าอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง
่ **

12.45น.

เดิ นทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
******************************************************************
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อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
กาหนดการเดินทาง
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี )
อัตราท่านละ
12 ปี )
อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
วันเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562
02 – 06 ธันวาคม 61
31900
31900
31900
07 – 11 ธันวาคม 61
31900
31900
31900
09 – 13 ธันวาคม 61
30900
30900
30900
14 – 18 ธันวาคม 61
29900
29900
29900
16 – 20 ธันวาคม 61
29900
29900
29900
21 – 25 ธันวาคม 61
29900
29900
29900
23 – 27 ธันวาคม 61
29900
29900
29900
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
39900
39900
39900
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62
39900
39900
39900
04 – 08 มกราคม 62
27900
27900
27900
06 – 10 มกราคม 62
26900
26900
26900
11 – 15 มกราคม 62
27900
27900
27900
13 – 17 มกราคม 62
26900
26900
26900
18 – 22 มกราคม 62
27900
27900
27900
20 – 24 มกราคม 62
25900
25900
25900

พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา อัตรา
ห้องละ ท่านละ

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
9,000
9,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
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20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
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27,900
27,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
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25 – 29 มกราคม 62
27 – 31 มกราคม 62
01 – 05 กุมภาพันธ์ 62
03 – 07 กุมภาพันธ์ 62
08 – 12 กุมภาพันธ์ 62
10 – 14 กุมภาพันธ์ 62
15 – 19 กุมภาพันธ์ 62
17 – 21 กุมภาพันธ์ 62
22 – 26 กุมภาพันธ์ 62
24 – 28 กุมภาพันธ์ 62
01 – 05 มีนาคม 62
03 – 07 มีนาคม 62
08 – 12 มีนาคม 62
10 – 14 มีนาคม 62
15 – 19 มีนาคม 62
17 – 21 มีนาคม 62
22 – 26 มีนาคม 62
24 – 28 มีนาคม 62

27900
26900
27900
26900
27900
26900
30900
26900
27900
26900
29900
28900
29900
28900
30900
29900
33900
32900

27900
26900
27900
26900
27900
26900
30900
26900
27900
26900
29900
28900
29900
28900
30900
29900
33900
32900

27900
26900
27900
26900
27900
26900
30900
26900
27900
26900
29900
28900
29900
28900
30900
29900
33900
32900

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
8,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
8,000
8,000

18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
20,900
18,900
18,900
18,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
21,900
21,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
โปรแกรมญีป
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 15 วัน ต่อครัง้ **
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ ว
ใด เทีย่ วหนึ่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน
ตามทีต่ ามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน Nok Scoot อนุญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่
จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึง พอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่ อ นเดินทางทุก ท่ าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน ขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
1 วัน
• กรณีลกู ค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จา่ ยใดๆในกรณี
ทีไ่ ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
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• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ าระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเทีย่ ว
เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้อ งการเปลี่ยนแปลงพีเ รียดวันเดินทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่ าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่ า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณี
พิเศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
• กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
ฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษั ทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
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• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีท่อี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
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สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
• กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต ) ของท่านชารุดแม้เ พียงเล็ก น้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาที่บริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
• เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน กรณีลกู ค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุด
ให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีท่ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
• ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
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• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
• รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้ อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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