OSAKA TAKAYAMA (5D3N)
“ FTT2002 OSAKA หนาวสุ ดจี๊ด กรี๊ดสุ ดใจ ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินด้ วยสายการบิน แอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ610
XJ611

DMK(กรุ งเทพ) – KIX (โอซาก้า)
KIX(โอซาก้า) - DMK(กรุ งเทพ)

14.10-21.55
23.55-04.00+1

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า
11.00

14.10

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ เช็คอิน หมายเลข 1-2 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่ อน
ออกเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่
XJ610 ไม่มีบริการอาหาร และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง

21.55

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
** ตามเวลาท้องถิ่น เร็ วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** ทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย นาเข้าสู่ ที่พกั

ที่พกั

BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรื อเทียบเท่ า

DAY 2
โอซาก้า – เกียวโต - วัดคินคะคุจิ- ศาลเจ้ าฟูชิมิ - วัดน้าใส - อิออน มอลล์
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

KYOTO นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็ น “เมือง
มรดกโลกสุ ดยิ่งใหญ่” จากการที่ ภายในเมื องมี สิ่งปลูกสร้ างตามวัฒนธรรมที่ เก่ าแก่ แสนล้ าค่าจนได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกของยูเนสโก้มากที่สุดแห่ งหนึ่ งในโลก ที่สาคัญเมืองนี้ ในอดีตยังเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ ปุ่น
ก่อนจะถูกย้ายไปยังเมืองโตเกียว สิ่ งเหล่านี้ น้ ี เองเลยทาให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชม
ซากุระที่สวยงามมากด้วยเช่นกัน

KINKAKUJI TEMPLE นาท่านชม วัดปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อน
ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดดั แปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี
พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ ากับความสะอาดใสของสระน้ าที่
สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม

KINKAKUJI TEMPLE

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุเฟเฟ่ ต์ นาเบะ

FUSHIMI INARI SHRINE นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตั้งอยูท่ าง
ตอนใต้ของเกี ย วโต ศาลเจ้าแห่ งนี้ มีชื่ อเสี ย งจากเสาโทริ อิ (Torii gate) สี แดงจานวนนับพัน ซึ่ งตั้งเรี ยงกันเป็ น
อุโมงค์เส้นทางเดินอยูบ่ ริ เวณหลังอาคารหลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่ าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งมีความสู ง 233 เมตร และเป็ นอาณาบริ เวณส่ วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ เป็ นศาลเจ้าที่สาคัญที่สุดใน
หมู่ศาลเจ้าจานวนนับพันที่สักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเป็ นเทพผูร้ ักษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกัน
ว่า สุ นัข จิ้ ง จอกนั้นเป็ นผูน้ าสารของอิ นาริ ดัง นั้นคุ ณจะสามารถพบเห็ นรู ป ปั้ นสุ นัข จิ้ ง จอกได้ท วั่ ไปในอาณา
บริ เวณศาสนสถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็ นเมืองหลวงในปี 794

KIYOMIZU TEMPLE นาท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรื อ วัดน้าใส เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ต้งั อยู่บริ เวณ
เนิ นเขาฮิงาชิ ยาม่า และมีท่อนซุ งวางเรี ยงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหาร
ใหญ่ ซึ่ งไม่ใช้ตะปูสั กตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ ม เหมื อนเรื อนไทย วัดนี้ มีอายุเก่ าแก่ ยิ่งกว่ากรุ งเกี ยวโต กว่า 1,200 ปี
มาแล้ว เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้าแห่ งความร่ ารวย มัง่ คัง่ , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแห่ งนี้ สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุ งเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม
พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดย
เชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตาม
สมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมือง ที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ข้ นึ ชื่อที่สุดของญี่ปุ่น มีให้
ท่านได้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็ นไส้ถวั่ แดงสู ตรดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็ นต้น หรื อว่าจะ
เป็ นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา เป็ นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจา
ชาติอย่างเต็มรู ปแบบซึ่ งควรค่าแก่เป็ นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์, เครื่ องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ าชา ถ้วย
ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด

KIYOMIZU TEMPLE

AEON MALL นาท่านเดินทางสู่ ห้ างสรรพสินค้าอิออน เพื่อให้ท่านได้จบั จ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อน
เข้าที่พกั โดยภายในเป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัย
สไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน
นอกจากนี้ ย งั มี ร้า นเสื้ อผ้า แฟชั่นมากมาย เช่ น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และ
ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น

ค่า

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

ที่พกั

TOYOKO INN HIKONE HIGASHI , HIKONE หรื อเทียบเท่ า

DAY 3
ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่ า –
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

WASHIGATAKE SKI นาท่านสัมผัสความสนุกสนานกับ ลานสกี แนะนาให้ท่านเล่น กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ให้
ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิ มะอย่างเต็มที่ ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์ , ชุดสาหรับเล่นสกี
เครื่ องเล่นทุกชนิด และค่าขึ้นลิฟต์ ** การเข้ าลานสกีขนึ้ อยู่กบั สภาพอากาศ **

กลางวัน

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

SHIRAKAWAGO

SHIRAKAWAGO นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้ นแห่ งนี้ มีวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม บ้านแต่ละหลังเป็ นบ้านสไตล์xญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็ นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคน
ที่กาลังพนมมืออยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิ มะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้
หลังคาที่กว้างขวางสาหรับเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บา้ นนี้ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทานา เลี้ยง
ไหม เสริ มด้วยการท่องเที่ยวแบบพอเพียงเป็ นหลัก

TAKAYAMA SANMACHISUJI นาท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า เป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียว
โตกับขนมธรรมเนี ยมประเพณี ยุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริ เวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ
ดารงไว้ซ่ ึ งบรรยากาศและขนมธรรมเนี ยบประเพณี แบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็ นอย่างดี เปรี ยบได้กบั เมืองที่ได้รับพร
ให้เต็มเปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกับเมือง
อื่นในญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเนื่ องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนี ยมและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่บริ เวณเมืองทา
คายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรักษ์พ้ือที่บริ เวณชายป่ านั้นเองเมืองทา
คายาม่า ซึ่งยังคงความเป็ นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริ งนาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทาการเก่า
เมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทั้งที่ทางาน และที่อยู่อาศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การ
ปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว เป็ นที่ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่
ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งภายในนี้ ประกอบด้วยบริ เวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว
และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน จากนั้นนาท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่ง
เต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงั คงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้
เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่ จะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซา
รุ โบะโบะ ซึ่งเป็ นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อน

GIFU

นาท่านข้าสู่ เมือง กิฟุ เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สาคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในสมัยเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานักรบและไดเมียวสาคัญ เช่น โอดะ โนะบุนะงะ ใช้
เมื องกิ ฟุ ที่ มี ท าเลที่ ต้ งั อยู่ก่ ึ ง กลางของประเทศ ใช้เป็ นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดิ นญี่ ปุ่ น นาท่าน
เดินทางสู่ ณ ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรื อเลือกซื้อสิ นค้าที่เป็ นแบรนด์
ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้านค้า 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียว
สามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย

ค่า

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

ที่พกั

TOYOKO INN GIFU , GIFU หรื อเทียบเท่ า

DAY 4
ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ชินไซบาชิ - ริงกุเอาท์ เล็ท - สนามบินคันไซ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

OSAKA CASTLE นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของ
เมือง สัมผัสความยิง่ ใหญ่และชมนิทรรศการที่จดั แสดงอยูภ่ ายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็ นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติ
และข้าวของเครื่ องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูม้ ีคาสัง่ ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

OSAKA CASTLE
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

DUTY FREE นาท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี ช้อปปิ้ งสินค้าเครื่ องสาอางค์ อาหารเสริ ม เครื่ องประดับคุณภาพดี

SHINSAIBASHI นาท่านเดินทางสู่ ย่ านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสิ นค้าหลากหลายรู ปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถือว่าเป็ น
ย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่ งหนึ่ งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่ งเสน่ ห์อย่าง
หนึ่ ง คื อ ทุ ก ร้ า นจะประดับ ประดาร้ า นของตนด้ว ยแสงไฟนี อ อนซึ่ ง ดัด ทาให้เ ป็ นรู ป ปู กุ้ง และปลาหมึ ก ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรู ป กันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ ง จะพยายามสร้างจุดเด่น
ให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรู ปเครื่ องหมาย
การค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง

RINKU OUTLET นำท่ำนเดินทำงสู่ ริ งกุ เอาท์ เล็ท แหล่งช้อ ปปิ้ งใหญ่ใกล้กับสนำมบินคันไซ ให้ท่ำน
เพลิดเพลินกับกำรเลือกซื้อสินค้ำ “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลำกหลำยและสินค้ำดีรำคำพิเศษ อำทิ เครื่องสำอำง,
เครื่องประดับ, เสือ้ ผ้ำ, กระเป๋ ำ, รองเท้ำอุปกรณ์กฬี ำ, เครื่องใช้ไฟฟ้ ำ และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้ำแบรนด์ญ่ปี ่ ุน
โกอิน เตอร์ม ำกมำยกับ คอลเลคชัน่ เสื้อ ผ้ำ ล่ ำ สุ ด อำทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,
Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อ มทัง้ เลือกซื้อกระเป๋ ำไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani
ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนำฬิกำหรูอย่ำง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไป
ถึงรองเท้ำแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้ำสำหรับคุ ณหนู
Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสิน ค้ำ อื่น ๆอีก มำกมำย ให้ท่ ำ นได้เ ลือ กช้อ ปปิ้ งตำม
อัธยำศัย

ค่า
23.55

อิสระอาหารค่าเพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบิน
ที่ XJ611 ไม่มีบริการอาหาร และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง

DAY5
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
04.00

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

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

** หากลูกค้าท่ านใดที่จาเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตัว๋ เครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษัท ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ท้งั นีเ้ พื่อประโยชน์
ของตัวท่ านเอง **

กาหนดการเดินทาง

02 – 06 ธันวาคม 2563
11 - 15 ธันวาคม 2563
16 - 20 ธันวาคม 2563
17 - 21 ธันวาคม 2563
18 - 22 ธันวาคม 2563
23 - 27 ธันวาคม 2563
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 63
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 63
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 63
31 ธันวาคม – 04 มกราคม 63

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว ไม่ ใช้ ตั๋ว
ผู้ใหญ่ ห้ องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
เพิม่
เครื่ องบิน
2-3 ท่ าน (เด็กอายุไม่ เกิน 12 (เด็กอายุไม่ เกิน
อัตรา ห้ อง อัตรา
อัตราท่ านละ
ปี )
12 ปี )
ละ
ท่ านละ
อัตราเด็ก ท่ านละ อัตราเด็ก ท่ านละ
เดินทาง เดือนธันวาคม 2562

26,899
26,899
26,899
26,899
26,899
26,899
37,899
38,899
38,899
37,899

26,899
26,899
26,899
26,899
26,899
26,899
37,899
38,899
38,899
37,899

26,899
26,899
26,899
26,899
26,899
26,899
37,899
38,899
38,899
37,899

8,000

16,900

8,000

16,900

8,000

16,900

8,000

16,900

8,000

16,900

8,000

16,900

8,000

22,900

8,000

22,900

8,000

22,900

8,000

22,900

** อัตรานีย้ ังไม่ รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่ อ
ทริป ต่ อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท้ ่ าน
สามารถให้ มากกว่านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเรียกเก็บก่ อนเดินทางทุกท่ าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มีที่นั่งบนเครื่ องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสื อเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่ องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่ จาเป็ นต้ อง
ยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ ไม่ เกิน 15 วัน ต่ อครั้ง **
** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่ องเที่ยวที่ถือหนังสื อเดินทางไทยและต่ างชาติ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารยื่นวีซ่า 1,700 บาท
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี สนามบินและ
ค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณี ตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรื อ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุ ณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตวั๋ เครื่ องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริ การระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน โดยมีน้าหนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ น้าหนักไม่ เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวน
ชิ้น แต่ท้ งั นี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬ า
หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะ
พานักระยะสั้นในประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) ** ถ้ ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสี ย
ค่าใช้ จ่ายในการทาวีซ่าเพิม่ ท่านละ 1,700 บาท**

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บก่ อนเดิ นทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่ มีน้ าหนักเกิ นกว่าที่สายการบิ นนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนี ยมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สายการบิน
และ รุ่ ของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริ ษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
• กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นงั่ การจองภายใน 2
วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงิ นตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ย ดเดิม ท่าน
จาเป็ นต้องท าจองเข้า มาใหม่ นั่นหมายถึ ง ว่า กรณี ที่ มี คิวรอ (Waiting List) ก็ จะให้สิ ทธิ์ ไปตามระบบ ตามล าดับ
เนื่องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี
ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การทั้งหมด
• ** ยกเว้น กรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์แจ้ งไม่น้อยกว่า 50 วันก่อนวันเดินทาง **
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ ไ ด้จ่ายจริ งจากค่าบริ ก ารที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า ฯลฯ
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทาง น้ อยกว่า 15 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริ การใดๆ
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

• **ในกรณีที่ตัดกรุ๊ปหน้ าร้ านหรื อกรุ๊ปเหมา หากมีการยกเลิก ขออนุญาตเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง**
• กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง ขึ้นอยู่กบั สายการบิน กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทาง
บริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้จ่ ายที่ เ กิ ดขึ้ น จริ ง ทั้ง หมด ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ กับ ช่ ว งพี เ รี ย ดวัน ที่ เ ดิ น ทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดิ นทางได้ตามจาเป็ นต้องมี ข้ ึนต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ย ดวันอื่ น ต่อไป โดยทางบริ ษ ทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณี พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• กรณี ที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินก่อนเครื่ องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง โดยในส่ วนนี้ หากเกิดความเสี ยหายใดๆบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
• กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
- กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรี ยมล่วงหน้า
กรณี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
• กรุ ณาส่ งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณี ที่
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
• กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง หากท่านไม่ดาเนิ นการส่ งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร

• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณีพิเศษ
• ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
• หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• การให้ทิปถือเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องหวังสิ นน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่ องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง
เวลาเดินบนหิ มะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่ างสู ง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิ มะได้
แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่วน หรื อ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่ วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
- กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการ

บิน หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสื อเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี
ที่ยงั ไม่แ (ตัว๋ เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อย
แล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะ
ออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ให้ท่านได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
- กรณี ที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งทั้งสิ้ น
- ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่ อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิ ดกฎหมาย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษทั
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- รายการนี้ เป็ นเพี ย งข้อ เสนอที่ ต้อ งได้รั บ การยื น ยัน จากบริ ษ ัท ฯอี ก ครั้ งหนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่ พ ัก ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

*เมื่อท่ านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ทีม่ อบความไว้วางใจ ให้ เราบริการ **

