
 
 

 

รหัสทัวร GS1900557 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา เกียวโต 5 วัน 2 คืน (XJ) 
นําชมวัดคิโยมิสึ ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ อิออน มอลล วัดชิเท็นโนจิ ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ  
ปราสาทโอซากา ตลาดคุโรมง ริงกุ เอาทเล็ต รานคาปลอดภาษีดิวต้ีฟรียานชินไซบาชิ  
 

 



 
 

 

 
บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ612 DMK(กรุงเทพ) - KIX(โอซากา ) 01.15-08.40 
XJ611 KIX(โอซากา) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 
7 ก.ก. ** 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                      
(-/-/-) 

 
22.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน 
Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  
** ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 
ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ี
จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) กรณีตองการซ้ือ
น้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดลงใตทองเคร่ืองบินเพิ่ม จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ** 
 

วันท่ี 2 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ (โอซากา) – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – อิ
ออน มอลล                                                                                                  
(-/L/-) 

 
01.15  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 

Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ612    ไมมีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองใชเวลาบิน
ประมาณ 6 ช่ัวโมง 

08.40  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น 



 
 

 

  ** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** ทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง 
และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

 นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมานานกวา 1,000 ป ถูกขนาน
นามใหวาเปน “เมืองมรดกโลกสุดย่ิงใหญ” จากการท่ีภายในเมืองมีส่ิงปลูกสรางตาม
วัฒนธรรมท่ีเกาแกแสนล้ําคาจนไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกของยูเนสโกมากท่ีสุดแหง
หน่ึงในโลก  ท่ีสําคัญเมืองน้ีในอดีตยังเคยเปนเมืองหลวงของญ่ีปุ�นกอนจะถูกยายไปยงั
เมืองโตเกียว ส่ิงเหลาน้ีน้ีเองเลยทําใหมีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุด
ชมซากุระที่สวยงามมากดวยเชนกัน 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูนาเบะ บุฟเฟ�ต 
นําทานเดินทางสูเมืองเกียวโต นําชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ําใส ท่ีติดรอบสุดทายของการ
ประกวด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวัดท่ีใหญและเกาแกต้ังอยูบริเวณเนิน
เขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจากพ้ืนดินข้ึนมารองรับ
ระเบียงของตัววิหารใหญ ซ่ึงไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมี
อายุเกาแกย่ิงกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ 
เทพเจาแหงความร่ํารวย ม่ังค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ี
สามารถถายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโต
ไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ําศักด์ิสิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม 
แข็งแรง   



 
 

 

 
 นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต ต้ังอยูทางตอนใตของ

เกียวโต ศาลเจาแหงน้ีมี 
 ช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซ่ึงต้ังเรียงกันเปนอุโมงคเสนทาง

เดินอยูบริเวณหลังอาคาร 
 หลัก เสนทางน้ีจะตรงไปยังป�าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีความสูง 

233 เมตร และเปนอาณา 
 บริเวณสวนหน่ึงของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจาท่ีสําคัญท่ีสุดในหมูศาลเจา

จํานวนนับพันท่ีสักการะเทพอิ 
 นาริ (Inari) ซ่ึงเปนเทพผูรักษาขาว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกันวาสุนัขจิง้จอก

น้ันเปนผูนําสารของอินาริ  
 ดังน้ันคุณจะสามารถพบเห็นรูปปم�นสุนัขจิ้งจอกไดท่ัวไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหงน้ี 

ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ มีมา 
 ต้ังแตสมัยโบราณ กอนการกอต้ังเกียวโตเปนเมืองหลวงในป 794 



 
 

 

 
นําทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล เพื่อใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหาร
กอนเขาท่ีพัก โดยภายในเปนหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน
จําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผา
แฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 
arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว  
                   เดินทางกลับสูเมืองโอซากา 
พักท่ี         BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 3 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวรยูนิเวอรแซล ตามอัธยาศัย                                      
(B/-/-) 

 
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  



 
 

 

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปم�งตามยานดังของมหานครโอซากา โดย
การน่ังรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถน่ังรถไฟ JR เพื่อเดินทางเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียวช่ือดัง อาทิ 
-  ชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดังของนครโอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับ
รานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวา
เปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกท้ังยังมีรานอาหารทะเลข้ึน
ช่ือมากมาย ซ่ึงเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออน
ซ่ึงดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซ่ึงนักทองเท่ียวใหความสนใจและแวะถายรูปกัน
เปนท่ีระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหได
มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูป
เคร่ืองหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง   
-  โอซากา อะควอเร่ียม เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมที่ใหญท่ีสุดในโลก ทานจะไดพบกับ
ปลาฉลามวาฬท่ีมีขนาดใหญท่ีหาชมไดยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของปลาแสงอาทิตย ท่ีมี
ขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมีชีวิตใตนํ้านานาชนิดจากท่ัวทุกมุม
โลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เปนตน  
-  วัดชิเท็นโนจิ วัดท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และเปนพุทธ
สถานแหงแรกในญี่ปุ�น โดยมีจุดเดนอยูที่ เจดีย 5 ช้ันอันวิจิตร สรางตามแบบ
สถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค  
หรือทานท่ีสนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมในรายการทัวร) รวมสนุกทาทาย
กับเคร่ืองเลนหลากหลายชนิดต่ืนเตนระทึกใจจากหนังดังท่ีทานช่ืนชอบ เชน ฉากเพลิง
ไหมจากเร่ือง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเร่ือง“จูราสสิคพารค” น่ัง
เรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสราง
มหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเลนภาคใหมของ 
“สไปเดอรแมน” ท่ีรอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” 
เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักช่ือดังของ
ญี่ปุ�น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม The 



 
 

 

Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรร่ีพอตเตอร 
ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ 
ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถา ยานฮอกมีท ราน
ขายของแปลกประหลาดของเหลาพอมดและแมมดท้ังหลาย และท่ีไมควรพลาดชิมคือ 
บัตเตอรเบียร เคร่ืองด่ืมท่ีไดรับความนิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงน้ี [ไมมีแอ
ลกฮอล] และท่ีพลาดไมไดคือในโซนน้ีท่ีถือวาเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือ
โซน Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสรางดวยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการถายภาพ 4K ที่จะสรางความต่ืนเตนเราใจใหทานเสมือนทานไดเดินทาง
ทองโลกเวทมนตรไปกับแฮรร่ีพอตเตอรเลยทีเดียว ใหทานไดสนุกสนานตอกับเคร่ืองเลน
นานาชนิดอยางจุใจ  

 เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักท่ี         BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 4 ปราสาทโอซากา – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอาทเล็ท – สนามบินโอซากา       
(B/L/-)                                                                                                      

 
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของ

เมือง สัมผัสความย่ิงใหญและชมนิทรรศการท่ีจัดแสดงอยูภายใน ซ่ึงเลาถึงความเปนมา
ของปราสาท รวมท้ังประวัติและขาวของเคร่ืองใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี
คําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ี 



 
 

 

 
 ออกเดินทางสู ตลาดคุโรมง เปนตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมือง

โอซากา จนไดรับสมญานามวาเปน ครัวของโอซากา(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว 
มีบรรยากาศภายในเปนทา  งเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขาง
ทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายท้ังของสด และแบบพรอมทาน มี
ของกินเลนและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน 

 



 
 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม 

เคร่ืองประดับคุณภาพดี 
นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมี
รานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก 
และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีก
ท้ังยังมีรานอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซ่ึงเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดา
รานของตนดวยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซ่ึงนักทองเท่ียวให
ความสนใจและแวะถายรูปกันเปนท่ีระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสราง
จุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดน
ของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุ�น
น่ันเอง 

 
นําทานเดินทางสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปم�งใหญใกลกับสนามบินคัน
ไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา “แบรนดเนม” ช่ือดังหลากหลายและสินคาดี
ราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสําอาง, เคร่ืองประดับ, เส้ือผา, กระเป�า, รองเทาอุปกรณกีฬา, 
เคร่ืองใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมายกับคอล
เลคช่ันเส้ือผาลาสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  



 
 

 

Diffusione Tessile ฯลฯ พรอมท้ังเลือกซ้ือกระเป�าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, 
Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอยาง 
Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟช่ัน Hush 
Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคาสําหรับ
คุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคาอื่นๆอีก
มากมาย ใหทานไดเลือกชอปปم�งตามอัธยาศัย 
อิสระอาหารค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

23.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ611 ไมมีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองใช
เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 

 
วันท่ี 
5 

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                   
(-/-/-)                                                                                                     

 
04.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

พรอมกับความประทับใจ 
 

***************************************************************** 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

 

 



 
 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 
2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 
อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน
อัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือนมิถุนายน 2562 
19 – 23 มิถุนายน 62 13,999 13,999 13,999 3,500 9,900 
21 – 25 มิถุนายน 62 13,999 13,999 13,999 3,500 9,900 
26 – 30 มิถุนายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 
28 มิ.ย.-02 ก.ค. 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 

เดินทางเดือนกรกฎาคม 2562 
05 – 09 กรกฎาคม 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
12 – 16 กรกฎาคม 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 
13 – 17 กรกฎาคม 62 21,989 21,989 21,989 3,500 9,900 
14 – 18 กรกฎาคม 62 21,989 21,989 21,989 3,500 9,900 
15 – 19 กรกฎาคม 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 
19 – 23 กรกฎาคม 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
25 – 29 กรกฎาคม 62 22,989 22,989 22,989 3,500 9,900 
26 – 30 กรกฎาคม 62 22,989 22,989 22,989 3,500 9,900 

เดินทางเดือนสิงหาคม 2562 
08 – 12 สิงหาคม 62 22,989 22,989 22,989 3,500 9,900 
09 – 13 สิงหาคม 62 22,989 22,989 22,989 3,500 9,900 
23 – 27 สิงหาคม 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 
30 ส.ค.- 03 ก.ย. 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 

เดินทางเดือนกันยายน 2562 



 
 

 

04 – 08 กันยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
06 – 10 กันยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
11 – 15 กันยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
13 – 17 กันยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
18 – 22 กันยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
20 – 24 กันยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
25 – 29 กันยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
27 ก.ย.- 01 ต.ค. 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 

เดินทางเดือนตุลาคม 2562 
02 – 06 ตุลาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
03 – 07 ตุลาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
04 – 08 ตุลาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
05 – 09 ตุลาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
09 – 13 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 4,500 11,900 
10 – 14 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 4,500 11,900 
11 – 15 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 4,500 11,900 
12 – 16 ตุลาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
16 – 20 ตุลาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
17 – 21 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
18 – 22 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
19 – 23 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
20 – 24 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
21 – 25 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
22 – 26 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
23 – 27 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
24 – 28 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
25 – 29 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 



 
 

 

 
 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน) 
 
** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น ไม
จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  



 
 

 

 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เที่ยวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว



 
 

 

เคร่ืองบิน ตามที่ตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาต
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระ   
  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 
  จํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสาย
การบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 
   กรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 



 
 

 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 



 
 

 

  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ี
ชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองท่ีพัก ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  



 
 

 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

  กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

  กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 



 
 

 

  อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
  การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 



 
 

 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง
ท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 
 

 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังส้ินแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


