
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGOYA TAKAYAMA (5D4N) 
“NAGONY ทาคายาม่า SNOW LOVELY” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  
 

 
 

 



 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอร ์เอเชยีร ์เอก็ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ 638 DMK(กรงุเทพ) – NGO(นาโกยา่) 06.55 – 14.20  

XJ 639 NGO(นาโกย่า) – DMK(กรงุเทพ) 10.55 – 15.35  
** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – สนามบินนาโกย่า – งานประดบัแสดงไฟ นาบาโนะ ซาโตะ                          (-/-/-) 

04.00  คณะพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าที่ 4 สายการบินไทยแอร ์

เอเซียเอก็ซ์ เคาน์เตอร ์4 เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 

หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบั

และจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

06.55  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซน็แทรรป์ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ

ที ่XJ 638 

** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

14.20  เดนิทางถงึ สนามบินนาโกย่า  (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 น าท่านเดนิทางสู่ เทศกาล Nabana no Sato Winter Illumination เป็นหน่ึงในเทศกาลแสงสทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่น 

มไีฟประดบัมากกว่า 8.5 ลา้นดวงภายในสวนดอกไม ้ภายในสวนจะมกีารประดบัตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มทีัง้ทุ่ง

หญ้าขนาดใหญ่ที่น าไฟสฟ้ีามาตกแต่งให้ดูเหมอืนทะเล นอกจากน้ียงัมอุีโมงค์ดวงไฟและจุดชมววิที่สามารถขึ้น

ลฟิทไ์ปดา้นบน เมือ่มองลงมาจะเหน็สวนทีป่ระดบัไฟเป็นมมุกวา้ง 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี          HOTEL KOYO , GIFU หรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 2 ตลาดเช้าทาคายาม่า – ถนนคนเดินซนัโนมาชิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มิตซุย เอาท์เลท็ โอยาเบะ                                   
                                                                                                                                                                        (B/L/-)  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ตลาดเช้าทาคายาม่า(Morning Markets) มดีว้ยกนั 2 แห่ง คอื  ตลาดจนิยะเมะ(Jinya-

mae Market) ตัง้อยู่หน้าอาคารทาคายาม่าจนิยะ(Takayama Jinya)  และตลาดมยิางาวะ(Miyagawa Market)

ตัง้อยู่รมิแม่น ้ามยิางาวะในเขตเมอืงเก่าทาคายาม่า(Miyagawa River) สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นงาน

ฝีมอืทอ้งถิน่ ขนมขบเคีย้ว สนิคา้ทางการเกษตร เช่น ผกัสด ผกัดอง และดอกไม ้เป็นตน้ 

จากนัน้น าท่านเดนิต่อไปที่ ถนนคนเดินซนัโนมาชิ ตัง้แต่สมยัเอโดะถงึสมยัเมจ ิบรเิวณนี้ได้ถูกพฒันาให้เป็น

เมอืงการคา้ และรา้นคา้ชายคาบา้นบนถนนเก่าแก่แห่งนี้ พืน้ทีท่ ัง้หมดไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นเขตตดิต่อทางวฒันธรรมที่

ส าคญั คลองไหลผ่านชายคาของบา้นพ่อคา้ดว้ยหน้าต่างทีเ่ป็นตารางและโรงเกบ็สาเกจ านวนมาก ทางเขา้ตกแต่ง

ด้วยลูกบอลของใบสน มสีญัลกัษณ์เก่าแก่มากมายในรา้นจ าหน่ายสาเกและTakayama อกีทัง้ยงัมรีา้นค้าที่คุณ

สามารถชมิไวน์และสาเก รวมถงึรา้นจ าหน่ายสตูเนื้อววัทีคุ่ณสามารถรบัประทานขณะเดนิไปดว้ย  เพลดิเพลนิกบั

เมอืงขนาดใหญ่ ในเดอืนมกราคมถงึเดอืนกุมภาพนัธ์ จะมกีารเปิดหอ้งเกบ็ไวน์ชัน้ใต้ดนิส าหรบัสาธารณะชนและ

น าสาเกและไวน์มาใหไ้ดช้มิดว้ย ดงันัน้มนัเป็นจุดหมายปลายทางในฤดูหนาวที่ยอดเยีย่ม ในฤดูใบไมผ้ลสิามารถ

ชมดอกซากุระบานในทวิทศัน์เมอืงของญี่ปุน่ได ้ 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่น ได้รบัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์ที่
สวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลญ์ี่ปุ่นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมอืคนทีก่ าลงัพนม
มอือยู่ หลงัคาสรา้งจากคานไมท้ีแ่ขง็แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดู
หนาวได้อย่างดี แถมมหี้องใต้หลงัคาที่กว้างขวางส าหรบัเอาไว้
เลีย้งหนอนไหมอกีดว้ย คนในหมู่บา้นนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร 
ท านา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 
น าท่านเดนิทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เลต็ โอยาเบะ (MITSUI OUTLET 

OYABE) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสนิคา้แบรนด์

เนมชื่อดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 128 แบรนด ์อาทิ

เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ย

สินค้าส าหรบัทุกคนตัง้แต่สินค้าแฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทัว่ไป  ถัดไปจาก

หา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 



ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี          ECONO KANAZAWA HOTEL , ISHIKAWA หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัท่ี 3 สวนเคน็โรคเุอน็ – ถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะ – พระใหญ่ทากะโอกะ – อิออน มอลล ์     (B/L/D)                   
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสู่ สวนเคน็โรคเุอน็ (Kenrokuen Garden) ดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกบับรรยากาศของสวนเคน็โรคุเอน็ที่

ผลดัเปลี่ยนมคีวามสวยงามแตกต่างกนัไปตามแต่ละฤดูกาลได้   ในเวลา 1 ปีจะเห็นสวนนี้สวยแตกต่างกนั ไป

ตามแต่ละฤดุกาล  ฤดูใบไมผ้ลติมซีากุระบานลดหลัน่ไปตามเนินหนิและด้านล่างเป็นทวิต้นซากุระตลอดเส้นทาง

ถนน  กลางคนืคราคร ่าด้วยชาวเมอืงทีม่เีป่ียมดว้ยความสุข มาร่วมชมความงามของซากุระ เพราะฤดูหนาวทีเ่ต็ม

ไปหมิะทีเ่หน็บหนาวไดผ้่านพน้ไป นอกจากนี้ ก้ยงัมปีระดบัไฟท าใหส้วนสวยทัง้กลางวนัและกลางคนื ในฤดูหนาว

หมิะทีโ่ปรยปรายท าใหเ้มอืงนี้ในฤดหูนาวสวยงามเกนิบรรยาย 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะ (Chirihama Nagisa Beach Driveway) นับเป็นถนนที่

สายชลิตอ้งชื่นชอบแถมมวีวิดงีามทีแ่ทท้ร ูไม่ว่าจะสายป ัน่ สายวิง่ สายเดนิ แมก้ระทัง่สายสบายๆดว้ยรถยนต์กไ็ม่

หมดถ้าสดชื่น เรยีกไดว้่าเลอืกทีเ่หมาะๆตามสไตล ์เนื่องจากการทีน่ ้าทะเลทีเ่ขา้มาผสมกบัเนินทรายนัน้ จงึท าให้

เนินทรายกลายสภาพเป็นถนนเลยีบหาดทีม่คีวามแขง็แรงมัน่คงพอทีจ่ะใหร้ถวิง่ไปตามหาดไดอ้ย่างปลอดภยั หรอื

ถ้าอยากออกก าลงักายพรอ้มหรอืป ัน่กนิลมชมววิด้วยจกัรยานก็ท าได้สบายๆตลอดระยะทางถนนเลยีบหาดความ

ยาวแปดกโิลเมตร คุณจะเพลนิไปกบัววิทวิทศัน์งามๆของรมิหาด อารมณ์หาดทรายสายลม 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ พระใหญ่ทากะโอกะ(TAKAOKA BUDDHA) พระพุทธรปูส ารดิทาคาโอกะซึง่เป็นพระพุทธรปู

ส าคญัของประเทศญีปุ่น่นัน้ หล่อดว้ยเทคนิคหล่อส ารดิตามแบบฉบบัของทาคาโอกะ พระพุทธรปูองคน้ี์ไดเ้ริม่หล่อ

ในปี ค.ศ. 1907 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 26 ปี กล่าวกนัว่า เมื่อประมาณ 800 ปีก่อน มนิาโมโตะโยชคิะซ ึ(Minomoto 

Yoshikatsu) ไดส้รา้งองคพ์ระพุทธรปูทีท่ าจากไม ้แต่ทว่าถูกไฟไหมเ้สยีหาย และถูกท าลาย จงึไดส้รา้งพระพุทธรปู

องคใ์หมท่นแทนตามค าขอรอ้งของประชาชน จนส าเรจ็เป็นพระพุทธรปูองคป์จัจุบนั จงึเรยีกไดว้่า พระพุทธรปูองค์

นี้มพีระพกัตรท์ีง่ดงาม ประณตีดว้ยเอกลกัษณ์การหล่อส ารดิของทาคาโอกะ 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล ์JYOETSU เพื่อใหท้่านไดจ้บัจ่ายใชส้่อย ซือ้ของใช้และอาหารก่อนเขา้ทีพ่กั 

โดยภายในเป็นห้างสรรพสนิค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์

ญี่ปุ่น มรี้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน 

นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade 

และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 



ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พรอ้มบุฟเฟ่ต ์ขำปูยกัษ ์

พกัท่ี YU RESORT  HOTEL , KITASHIGA หรือเทียบเท่า  

จำกนั้น อิสระใหท่้ำนไดผ่้อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร ่ออนเซ็นธรรมชำต ิซ่ึงชำวญี่ปุ่นมีควำมเช่ือว่ำหำกได้

แช่น ้ำแรอ่อนเซ็น ธรรมชำตน้ีิแลว้ จะท ำใหผิ้วพรรณเปล่งปลัง่ สวยงำม และช่วยใหร้ะบบกำรหมุนเวียน

โลหิตดีข้ึน 

  
 
วนัท่ี 4 ลานสกีคิตาชิง่ะ รีสอรท์ – ชมลิงแช่ออนเซน็ –ปราสาทมตัสึโมโตะ                                                   (B/L/-) 

 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกีคิตา ชิง่ะ (Kitashiga Ski Resort)  เป็นลานสกทีีม่ขีนาดเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

แห่งอื่นๆ  แต่สามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆไดอ้ยา่งจใุจไมว่่าจะเป็น snow bike, เดนิลุยหมิะ, เฮลสิก ีและส

โนวบ์อรด์รวมกว่า 10 เสน้ทาง แถมยงัมไีฮไลทอ์ยู่ทีเ่ป็นหมิะธรรมชาตอิกีต่างหาก ไม่ว่าจะเป็นมอืใหม่หรอืนักเล่น

สกรีะดบัสงูกส็ามารถเพลดิเพลนิไดเ้หมอืนกนั (รวมค่ากระเช้าสกใีหเ้รยีบรอ้ยแลว้แต่ไม่รวมอุปกรณ์ส าหรบัเล่นสกี

ต่างๆ) 

น าท่านสู่ ชมลิงแช่ออนเซน็ (Snow monkey) “ลงิหมิะ” ทีม่ชีื่อเสยีงทัว่ไปโลก ตัง้อยู่ในหุบเขาสายน ้าทีไ่หลจากที่

ราบสูงชงิ่ะและต้นน ้าจากน ้าพุรอ้นมลีงิภูเขาญี่ปุ่นจ านวน 200 ตวัอาศยัอยู่บรเิวณนี้ แมจ้ะอยู่ท่ามกลางสภาพ

อากาศที่โหดรา้ย(มหีมิะปกคลุม 1 ใน 3 ของปี)โขดหนิหยาบและขรุขระและน ้าพุรอ้นที่พุ่งขึน้มาจากพื้นดนิก็

ตามแต่บรเิวณทีแ่ห่งนี้กเ็ปรยีบเสมอืนสวรรคข์องลงิภเูขาเหล่านี้ได ้เนื่องจากมนี ้าพุรอ้นทีส่ะสมในบ่ออนัเป็นทีท่ีฝ่งู

ลงิลงแช่น ้าอย่างคลายความหนาวอย่างส าราญท าใหม้นุษยเ์รามโีอกาสไดช้มลงิภูเขาอย่างใกล้ชดิ และยงัสามารถ

สงัเกตุพฤตกิรรมทีน่่าสนใจ 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ เมืองมตัสึโมโตะ เป็นเมอืงปราสาททีม่คีวามทรงจ าเกี่ยวกบัยุครุ่งเรอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปราสาทมตัสโึมโตะทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิเมอืงมตัสโึมโตะเป็นเมอืงทีม่อีาคารประวตัศิาสตรเ์หลอือยู่
มากมาย เช่น โรงเรยีนไคจทิี่เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมที่ยงัหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ ยงัเป็นสถานที่ที่สามารถ
เดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัในภูมภิาคชบูุไดง้่าย ๆ 
น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทมตัสึโมโตะ(Matsumoto Castle) เป็นปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเก่าแก่ทีสุ่ดใน

ญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบตัิล ้าค่าประจ าชาติ การตัดกันของสีด าและสีขาวของผนังปูนด้านนอก

ปราสาท ท าใหป้ราสาทแห่งน้ีดูโดดเด่นงดงามตดักบัฉากหลงัของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้

จากองค์ประกอบทางสถาปตัยกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอย่าง ปราสาทมตัสโึมโต้ยงัมศีาลาชมดวง



จนัทรท์ีง่ดงาม แสดงใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติของขุนนางในสมยัก่อน และเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของ

ประเทศญีปุ่น่ (น าท่านชมบรเิวณ ดา้นนอก ไมร่วมค่าเขา้ปราสาท) 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 
พกัท่ี RED PLANET NAGOYA NISHIKI , NAGOYA หรือเทียบเท่า  

  
 

วนัท่ี 5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง                                                                                            (B/-/-) 

 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

    ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาโกย่า   ประเทศญ่ีปุ่ น 

10.55  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 639 

** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

15.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เคร่ืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

วนัหยดุเทศกาล ปีใหม่ 2562  

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 39,900 39,900 39,900 8,000 27,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62 39,900 39,900 39,900 8,000 27,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62 39,900 39,900 39,900 8,000 27,900 



 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

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

 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทัง้ส้ินก่อนออกเดินทางท่ีสนามบิน ** 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอวี

ซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทย

ประมาณ 3,200 บาท)  

 
** ประกาศส าคญัจากสายการบิน กรณีลกูค้าผู้เดินทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ท าให้ลกูค้า

ต้องถกูส่งตวักลบัประเทศไทย ในส่วนน้ีอาจจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร (ตัว๋) เท่ียวบินขา

กลบั รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ รวมไปถึงค่าปรบัท่ีทางประเทศปลายทาง เรียกเกบ็เพ่ิม ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ลกูค้าผู้

เดินทางจ าเป็นต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในส่วนน้ีเองทัง้หมด ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามที่ตารางอตัรา

ค่าบรกิารระบุ 



 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั

จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ให้ยื่นขอวซี่าแบบกระทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน 24 ชัว่โมง ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  



 กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิ

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 



- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมา

จา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ทีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้ร ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


