
 

 

รหัสทัวร GS1902815 

ทัวรญี่ปุ�น OSAKA TAKAYAMA NAGOYA 6 วัน 4 คืน (XJ) 
ศาลเจาสุมิโยชิ ปราสาทโอซากา ยานชินไซบาชิ เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ  
MITSUI OUTLET หมูบานชิราคาวาโกะ ทาคายามา อิออน มอลล  
หมูบาน Nabana no Sato Illumination 

 



 

 

DAY 1 
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  
22.00น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน 
Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  
** ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 
ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ี
จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีตองการซื้อ
น้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดลงใตทองเคร่ืองบินเพ่ิม จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ** 

 
DAY 2  
สนามบินคันไซ – รถราง – ศาลเจาสุมิโยช ิ–  ปราสาทโอซากา – DUTY FREE –  
ช็อปปم�งชินไซบาช ิ 
01.15น  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบิน 

Air Asia X เท่ียวบินที ่XJ612    ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใช
เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

 
08.40น     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญีปุ่�น (ตามเวลาทองถิ่น

เร็วกวาเมืองไทย ประมาณ 2 ช่ัวโมง)  นําทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง 
และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  



 

 

 
HANKAI TRAMWAY & SUMIYOSHI TAISHA นําทานน่ังราง Hankai Tramway ชม

บรรยากาศเมืองโอซากา โดยรถรางวิ่งบริการเช่ือมระหวางชานเมืองทางตอนใตกับเมือง 
Sakai เปดใหบริการมาต้ังแตป 1911 มปีระวัติศาสตรอันยาวนานมากวา 100 ปแลว 
ปจจุบันบริษัทยังคงใชรถรางรุนเดิมท่ีใหบรกิารในสมัยเร่ิมแรก พรอมกับพัฒนารถราง
ไฟฟ�ารุนใหม มาใหบรกิารควบคูกัน โดยการนําทานน่ังรถรางจะพาลูกคาทุกทานเดินทาง
สูปลายทาง ศาลเจาสุมิโยช ิเปนศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นต้ังแตศตวรรตท่ี 3 เรียกวาเปนอีก
หน่ึงศาลเจาท่ีเกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึงของญี่ปุ�นเลยก็วาได ที่น่ีไมใชเพียงแคความเกาแก
เทาน้ันแตการรูปแบบสถาปตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ 
ตางจากที่อ่ืนๆท่ีจะมีทรงโคงๆ จั่วจะถูกตกแตงดวยไมท่ีลักษณะไขวกันคลายกบัไม
กางเขนของศาสนาคริสต หากออกจะเปนรูปกากบาทซะมากกวา รวมทั้งยังมีไมขนาด
เล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวท่ัวทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจดุที่ทางเขาอยูดานใตหนาจ่ัว
ของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ จากความตางและความเกาแกน่ีแหละคะท่ีทําใหศาลเจา
แหงน้ีมีช่ือเสียงมากๆในญี่ปุ�น 



 

 

 
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
OSAKA CASTLE นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่งถือไดวาเปน

สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถึง

OSAKA CASTLE 



 

 

ความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขาวของเคร่ืองใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโต
โยโตม ิผูมคํีาส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ี   

DUTY FREE นําทานเดินทางสูรานคาปลอดภาษ ีชอปปم�งสินคาเครือ่งสําอางค อาหารเสริม 
เคร่ืองประดับคุณภาพดี 

 

 
SHINSAIBASHI นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดังของนคร โอซากา ภายในยาน

น้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับ
เด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอซากา 
อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดบัประดา
รานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเท่ียวให
ความสนใจและแวะถายรูปกนัเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสราง
จุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดน



 

 

ของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญีปุ่�น
น่ันเอง 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
ทีพ่ัก   BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา   
 
DAY 3  
เกียวโต – วดัคิโยมิส ึ– ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ –  มิตซุย เอาทเล็ท – กิฟุ   
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

KYOTO นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมานานกวา 1,000 ป ถูกขนาน
นามใหวาเปน “เมืองมรดกโลกสุดยิ่งใหญ” จากการท่ีภายในเมืองมส่ิีงปลูกสรางตาม
วัฒนธรรมที่เกาแกแสนลํ้าคาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกของยูเนสโกมากท่ีสุดแหง
หน่ึงในโลก  ที่สําคัญเมืองน้ีในอดีตยังเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุ�นกอนจะถูกยายไปยงั
เมืองโตเกียว สิ่งเหลาน้ีน้ีเองเลยทําใหมีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจดุ
ชมซากรุะที่สวยงามมากดวยเชนกัน 

 
KIYOMIZU TEMPLE 



 

 

KIYOMIZU TEMPLE  นําทานเดินทางสู วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน้ําใส  เปนวดัที่ใหญและเกาแกตั้งอยู
บริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจากพ้ืนดินขึ้นมา
รองรับระเบียงของตัววหิารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัด
น้ีมีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนท่ีประดษิฐานของเทพเอปสึ 
เทพเจาแหงความร่ํารวย มั่งค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ี
สามารถถายภาพ ณ จดุที่สวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโต
ไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ําศักด์ิสิทธ์ิสามสายอันเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม 
แข็งแรง  จากน้ันเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญี่ปุ�นตบแตงตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อ
สินคาพ้ืนเมือง ที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ�นขนานแท อาทิ ขนมโมจ ิที่ขึ้นช่ือท่ีสุดของญี่ปุ�น มีให
ทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเปนไสถั่วแดงสูตรดั้งเดิม, ไสสตรอเบอรรี่, ชอคโก
แลต เปนตน หรือวาจะเปนชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณท่ีโดงดังท่ีสุดในญีปุ่�น คือ 
เกอิชา  เปนตุกตาแตงกายดวยชุดกโิมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซึ่งควรคาแกเปน
ของฝากของที่ระลึกในราคายอมเยาว, เคร่ืองเซรามิค ญี่ปุ�น ทั้งกาน้ําชา ถวย ชาม ตางๆ 
และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บุฟเฟ�ต นาเบะ 

 

FUSHIMI INARI 



 

 

FUSHIMI INARI SHRINE  นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต 
ต้ังอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดง
จํานวนนับพัน ซึ่งต้ังเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก เสนทางน้ี
จะตรงไปยังป�าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธ์ิซึ่งมีความสูง 233 เมตร 
และเปนอาณาบริเวณสวนหน่ึงของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจาท่ีสําคัญท่ีสุดใน
หมูศาลเจาจํานวนนับพันท่ีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเปนเทพผูรักษาขาว ตามความ
เช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกันวาสุนัขจ้ิงจอกน้ันเปนผูนําสารของอินาริ ดังน้ันคุณจะ
สามารถพบเห็นรูปปم�นสุนัขจ้ิงจอกไดทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหงน้ี ศาลเจาฟุชิมิ 
อินาริ มีมาต้ังแตสมัยโบราณ กอนการกอต้ังเกียวโตเปนเมืองหลวงในป 794 

MITSUI OUTLET PARK จากน้ันนําทานช็อปปم�ง MITSUI OUTLET เปนแหลงช็อปปم�งในรมยอด
นิยม สถานท่ีกวางขวางโออาเดินสบายๆ มีรานคาแบรนดดังกวา 56 ราน ที่นอกจากแบ
รนดท่ีไดรับความนิยมท่ัวไปแลวน้ันยังมีรานท่ีมีความพิเศษท่ีมีเฉพาะท่ีน่ีเทาน้ัน “อาทิ 
SEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, NIKE, Adidas และ FILA” 
ช้ัน3F ถึง 5F เปนท่ีเต็มไปดวยสินคาแนวเเฟชั่นและศูนยอาหาร คนท่ีมาเปนครอบครัวมี
ลูกเล็กๆก็ไมตองหวงเพราะมีหองน้ําสําหรับเด็กไวคอยบริการ รวมท้ังยังมีหองใหนม
สําหรับคุณแมลูกออนอีกดวย 

GIFU  นําทานขาสูเมือง กิฟ ุเปนเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญีปุ่�น ต้ังอยูทางทิศใตของ
จังหวัด ในอดีตมบีทบาทสําคัญในประวติัศาสตรญีปุ่�นในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดา
นักรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลที่ต้ังอยูกึ่งกลางของ
ประเทศ ใชเปนฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุ�น  

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 ที่พัก   TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเทา   
 
 
 
 



 

 

DAY 4 
ลานสกี WASHIGATAKE – หมูบานชิราคาวะโกะ –  ทาคายามา –  
เขตเมืองเกาซันมาชิซึจ ิ - อิออน มอลล – นากาโน   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
WASHIGATAKE SKI นําทานสัมผัสความสนุกสนานกับ ลานสกี แนะนําใหทานเลน กิจกรรมถาด

เล่ือนหิมะ ใหทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเลนหิมะอยางเต็มที่ ** ไมรวม
อัตราคาเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกี เคร่ืองเลนทุกชนิด และคาขึ้นลิฟต ** การเขาลาน
สกีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ** 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ประจําทองถิ่น “หมูยางใบโฮบะ” 



 

 

 
SHIRAKAWAGO นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ต้ังอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ 

ประเทศญี่ปุ�น ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการ
ยเูนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมีววิทิวทัศนที่สวยงาม บานแตละหลังเปนบาน
สไตลxญี่ปุ�นแบบดั้งเดิม ท่ีหลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลังพนมมืออยู 
หลังคาสรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถมมีหองใต
หลังคาท่ีกวางขวางสําหรับเอาไวเล้ียงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ีสวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกร ทํานา เล้ียงไหม เสริมดวยการทองเท่ียวแบบพอเพียงเปนหลัก 

 

SHIRAKAWAGO 



 

 

 
TAKAYAMA SANMACHISUJI นําทานเดินทางสู ทาคายามา เปนเมืองท่ีมีการผสมผสาน

ระหวางเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตัง้อยูบริเวณท่ีโอบลอม
ไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณี
แบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกบัเมืองท่ีไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวย
วัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยคุเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกตาง
กับเมืองอ่ืนในญีปุ่�นอยางชัดเจนเน่ืองจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและวิว
ทิวทัศนท่ีสวยงาม พื้นท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถกูปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง 
(บาคุฟุ) เพ่ือปกป�องและอนุรักษพ้ือท่ีบริเวณชายป�าน้ันเองเมืองทาคายามา ซึ่งยังคง
ความเปนบานเมืองแบบญี่ปุ�นด้ังเดิมอยางแทจริงนําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครั้งอดตี ท่ี
ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวดัฮดิะ
มาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกกุาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือ
กวา 300 ปที่แลว เปนท่ีทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาได
อยางสมบูรณ ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรง
ครัว และหองพักของเจาหนาท่ี ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน  จากน้ันนําทานเดิน
ชม  เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษ
แบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและ
เก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุ
โบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเช่ือของคนญีปุ่�นโบราณสมัยกอน 

 



 

 

 

 
AEON MALL  นําทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล เพ่ือใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อของใชและ

อาหารกอนเขาท่ีพัก โดยภายในเปนหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
ภายในตกแตงในรปูแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน
จําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมรีานเส้ือผา
แฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 
arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่      TSUGAIKE KOGEN HOTEL , NAGANO หรือเทียบเทา   
 
 
 



 

 

DAY 5 
ชมลิงแชออนเซ็น – ช็อปปم�ง ยานซากาเอะ – ดูไฟหมูบาน นาบานาโนะ ซาโตะ - นาโกยา    
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

 
SNOW MONKEY นําทานสู ชมลิงแชออนเซ็น หรือ “ลิงหิมะ” ท่ีมช่ืีอเสียงท่ัวไปโลก ตัง้อยูในหุบ

เขาสายน้ําท่ีไหลจากท่ีราบสูงชิงะและตนน้ําจากน้ําพุรอนมีลิงภูเขาญี่ปุ�นจํานวน 200 ตัว
อาศัยอยูบริเวณน้ี แมจะอยูทามกลางสภาพอากาศท่ีโหดราย(มีหิมะปกคลมุ 1 ใน 3 ของ
ป)โขดหินหยาบและขรุขระและน้ําพุรอนท่ีพุงขึ้นมาจากพ้ืนดินกต็ามแตบริเวณท่ีแหงน้ีก็
เปรียบเสมือนสวรรคของลิงภูเขาเหลาน้ีได เน่ืองจากมีน้ําพุรอนท่ีสะสมในบออันเปนที่ท่ี
ฝูงลิงลงแชน้ําอยางคลายความหนาวอยางสําราญทําใหมนุษยเรามีโอกาสไดชมลิงภูเขา
อยางใกลชิด  

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ 

SNOW MONKEY 



 

 

 
NAGOYA SAKAE นําทาน ชอปปم�งยานดัง นาโกยาซากาเอะ ยานชอปปم�งชนาดใหญ ที่

เพรียบพรอมไปดวยรานรวงมากมาย อาทิเชน เคร่ืองใชไฟฟ�า, อุปกรณตกแตงบาน 
อุปกรณเคร่ืองครวั เส้ือผา เครื่องสําอาง หรือเลือกลิ้มลองอาหาร และขนมสไตลญี่ปุ�น มี
ใหเลือกมากมาย เปนตน 



 

 

 
NABANA NO SATO นําทานชม หมูบาน Nabana no Sato Illumination เทศกาลประดับ

ไฟชวงหนาหนาวท่ีเคยไดจัดอันดับวาใหญที่สุดในญี่ปุ�น ตัง้อยูท่ีจังหวัด มิเอะ ใกลๆกับ
เมืองนาโกยาไฮไลทของที่น่ี ท่ีทุกคนตางอยากมาถายรูปดวยก็คือ อุโมงไฟยาวสุดลูกหูลูก
ตา และ การแสดงไฟไฮไลทของที่น่ี ที่จะเปล่ียนตีมไปทกุๆป 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก  

พักที ่      TOYOKO INN HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเทา   
 
DAY 6 
สนามบินนาโกยา – สนามบินดอนเมือง (กรงุเทพฯ)  
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา   ประเทศญีปุ่�น 



 

 

10.55  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ
บิน AIR ASIA X เท่ียวบินที ่ 
XJ 639  ** ไมมบีรกิารอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 
ช่ัวโมง ** 

15.35  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
และความประทับใจ 

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

 
** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

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 ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

เดินทางชวงเทศกาลปใหม 2563 
27 ธ.ค. 62 -  01 ม.ค. 

63 
46,889 46,889 46,889 15,900 

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 
63 

46,889 46,889 46,889 15,900 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 
63 

45,889 45,889 45,889 15,900 

 



 

 

** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น ไม
จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 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 เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามที่ตาราง 
  อัตราคาบรกิารระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ   



 

 

  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดั 
  จํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ



 

 

ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจาํทานละ 15,000 บาท 

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

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 



 

 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

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

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 



 

 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงนิคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม



 

 

หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

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

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 
 


