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โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  04-08 ตุลำคม / 15-19 พฤศจิกำยน / 20 – 24  ธนัวำคม 2560 
รำยละเอียดกำรเดินทำง  
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซำก้ำ                                                                                        ( - / - / - ) 
12.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 4 สายการบนิไทยแอร์เอเชยี เอก็ซ์ (XJ) เจา้หน้าที่

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ  
14.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ ประเทศญึปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ 610 

*** บริการเสร์ิฟอาหารบนเครื่องบนิระหว่างเดนิทาง *** 
21.40 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ ประเทศญีปุ่่น  (หลงัจากนัน้เดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั ณ เมอืงโอซากา้) 

 พกัที ่KANKUJOYTEL HOTEL  หรือเทยีบเท่า http:/www.joytelhotels.com/kanku 
*** หมายเหตุ : โรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่มพีนักงานยกกระเป๋าบรกิาร *** 

 

วันท่ี 2 โอซำก้ำ – อำรำชิยำม่ำ – ป่ำไผ่ – สะพำนโทเงต็สึเคียว–เกียวโต – วดัคินคะคุจิ - วดัคิโยมิสึ   
                                                                                               ( B / L / D ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  โปรดคนืกุญแจหอ้งพกั  และช าระค่าใชจ่้ายส่วนตัว (ถ้าม)ี 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาราชยิาม่า อยู่ทางตะวกัตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านัน้จะคกึคกัมาก

ในช่วงวนัหยุดมทีัง้ร้านคา้ ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็
สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รื่อยๆ น าท่านสมัผัส เสน้ทางสายป่าไผ่แห่
งอราชยิาม่า (Arashiyama Bamboo Groves) นี้ตัง้อยู่ตีนเขาใน
เมอืงอราชยิาม่า เกยีวโต ตลอดสองขา้งทางนัน้รายรอบไปดว้ย
ต้นไผ่ทีเ่สยีดแทงกอขึ้นไปบนฟ้าสูงไม่ต ่ากว่าสบิเมตร ปกคลุม
ทางเดนิทีล่าดเอยีงไปตามเนินเขาอย่างงดงาม เสน้ทางนี้ เราสา  
มารถเดนิชมความงามของธรรมชาติ ซมึซบัความสดชืน่ของ
กล ิน่ไผ่ ฟังเสยีงเสยีดสขีองกอไผ่ทีเ่คลา้กบัเสยีงลม สถานทีห่นึ่ง
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ทีเ่ป็นทีน่ิยมแวะบนเสน้ทางสายป่าไผ่นี้กค็อืศาลเจา้โนโนะมยิะ (Nonomiya Jinja) ซึง่อยู่ตรงกลางเสน้ทางสายป่าไผ่
พอด ี โดยศาลเจา้แห่งนี้ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ศาลเจา้ท่ามกลางความเงยีบสงบของป่าไผ่และต้นไมอ้นังดงาม
นัน้สามารถท าใหเ้ราสมัผัสไดถ้ึงความศกัดิส์ทิธิ ์ และศรัทธา ผู้คนนิยมแวะมากราบไหวข้อพรเพือ่เป็นสริิมงคลกนั   
มากมายเลยทเีดยีว จากนัน้ชม สะพานโทเงต็สเึคยีว หรือนิยมเรียกว่า Moon Crossing Bridge เป็นเสมอืน
สญัลกัษณ์ของเมอืงอาราชยิาม่า สะพานนี้มคีวามสวยงามอย่างมากเพราะ  ดา้นหลงันัน้เป็นภูเขาสูงใหญ่และ
ดา้นล่างเป็นแม่น ้ า ทัง้สองฝั่งมตี้นไมเ้รียงรายตามแม่น ้ าไปเรื่อยๆ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่นมาอย่างยาวนานทีสุ่ด คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 
1868 ประมาณ  1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคญั ทีเ่ต็มไปดว้ยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของญีปุ่่น
อกีดว้ย เดนิทางสู่ วดัคนิคะคุจ ิ โดยสร้างขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกุน อาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวาม
ตัง้ใจยกบา้นพกัแห่งนี้ใหเ้ป็นวดันิกายเซนภายหลงัจากทีท่่านเสยีชวีติ โดยคนไทยนิยมเรียกกนัว่าวดัทอง เนื่องจาก
ทีว่ดันี้จะม ี อาคารหลกัเป็นสทีองเกอืบทัง้หลงัตัง้ โดดเด่นอยู่กลางน ้ าท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพื้นน ้ า เบื้องหน้า 
จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามจงึรนับไดว่้าเป็นอกีสญัลกัษณ์หนึ่งของเมอืงเกยีวโต  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัคโิยมสิ ึ
หรือวดัน ้ าใส ทีต่ิดรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่
ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมท่ีอนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึ้นมารองรับระเบยีงของ
ตัววหิารใหญ่ โดยการใชว้ธิกีารเขา้ล ิม่เหมอืนเรือนไทย วดันี้ มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต ประมาณ 1,200 ปี 
มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึ เทพเจา้แห่งความร ่ารวย ม ัง่คัง่, นมสัการพระโพธสิตัว์ อวโลกเิตศวร, จาก
ระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีสุ่ดในกรุงเกยีวโต มองเหน็วิวทวิทศัน์ของตัวเมอืงเกยีวโตไดอ้ย่าง
งดงามพร้อมกบัวหิารของวดัคโิยมสิแึละเชญิดืม่น ้ าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึ้นตามธรรมชาติทีไ่หลมาจากเทอืกเขา 
โดยเชือ่ว่า สายแรกเป็นสายแห่งความร ่ารวย, สายสอง เป็นสายแห่งความสวย-ความหล่อ ,สายสามเป็นสายแห่ง
ความแขง็แรง 

ค ่า        บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัที ่LA’GENT HOTEL  หรือเทยีบเท่า http://lagent.jp/osaka-bay  

*** หมายเหตุ : โรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่มพีนักงานยกกระเป๋าบรกิาร *** 
 

วันท่ี 3 อิสระเตม็วนัหรือเลือกซ้ือทัวรยู์นิเวอรแ์ซล ตำมอธัยำศยั                                                 ( B / - / - )                                                                                    
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 หลงัอาหารอิสระตามอธัยาศยัใหท่้านเลอืกช้อปป้ิงตามย่านดงัของมหานครโอซากา้ โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวมค่า

รถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพือ่เดนิทางเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วชือ่ดงั อาท ิ 

http://lagent.jp/osaka-bay
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- โอซาก้า อะควอเรี่ยม  เป็นพิพธิภณัฑ์สตัว์น ้ าในร่มทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬที่ม ี
ขนาดใหญ่ทีห่าชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ทีม่ขีนาดตัวใหญ่ และเพลนิตากบัสิง่มชีวีติใต้
น ้ านานาชนิด จากทัว่ทุกมุมโลก อาท ิปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นต้น  
- วดัชเิทน็โนจ ิเป็นวดัที่มอีายุเก่าแก่ทีสุ่ดของเม ืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญีปุ่่น 
โดยมจุีดเด่นอยู่ทีเ่จดย์ี 5 ชัน้อนัวจิติรสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยัอาซุกะภายในประดษิฐานพระพุทธรูปหลาย
องค์  
- ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอชาระ เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวม ค่าเดินทาง) ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิด ตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดงัทีท่่านชืน่ชอบ เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื่อง“แบค็ดราฟท์” ล่องเรือผจญ

ภยักบัไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิค พาร์ค” นัง่เรือเพื่อพบกับความน่า
สะพรึงกล ัวเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์จริงกบั “จอว์” ใชทุ้นสร้างมหาศาล
กว่า  1,500 ล ้าน เยน และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ ของ 
“สไปร์เดอร์แมน” ที่รอใหท่้านพสิูจน์ความมนัส์ พร้อมทัง้พบกบัโซนใหม่
“วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวใหท่้านได้เพลดิเพล ิน
กับตั วกา ร์ ตูน สุดน่ ารักชื่อดังของญี่ ปุ่ นม ากม าย เช่น Hello Kitty, 
Snoopy, Sesame Street  ชมิ “บัตเตอร์เบียร์ ” เครื่องดื่มที่ได้รับความ

นิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้  [ไม่มแีอลกฮอล์] และทีพ่ลาดไม่ไดใ้นโซนนี้  ซึง่ถือว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่
ดที ี่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ทีม่ ีการสร้างดว้ยเทคโนโลยีทีท่ ันสม ัยในการ  
ถ่ายภาพ 4K ทีจ่ะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจใหท่้านเสมอืนท่านไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์รี่พอตเตอร์เลย
ทเีดยีว ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 

ค ่า        อสิระอาหารกลางวนัและ อาหารค ่าเพือ่ไม่ใหเ้ป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
 พกัที ่LA’GENT HOTEL  หรือเทยีบเท่า http://lagent.jp/osaka-bay  

*** หมายเหตุ : โรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่มพีนักงานยกกระเป๋าบรกิาร *** 
 

วันท่ี 4  ปรำสำทโอซำก้ำ – ชอ็ปป้ิงย่ำนชินไซบำชิ – โกเทม็บะ เอำทเ์ลท – คนัไซ – กรุงเทพฯ  
                                                                                                                                       (B / - / - ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม โปรดคนืกุญแจหอ้งพกั  และช าระค่าใชจ่้ายส่วนตัว (ถ้าม)ี 
จากนัน้น าท่านเดนิทางชมบริเวณ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึง่ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงสมัผัส
ความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการทีจ่ดัแสดงอยู่ภายใน ซึง่เล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัิและขา้วของ

http://lagent.jp/osaka-bay
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เครื่องใช ้ ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิ ผู้มคี าส ัง่ใหก่้อสร้างปราสาทแห่งนี้   และร่วมถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 
จากนัน้  
น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชนิไซบาช ิแหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนครโอซากา้ ภายในมรี้านคา้มากมายและสนิคา้หลากหลาย
รูปแบบทัง้ส าหรับเดก็ วยัรุ่นและผู้ใหญ่ อกีทัง้ยงัมสีญัลกัษณ์เด่นคอื ตึกรูปเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ 
ผลติภณัฑ์ขนมชือ่ดงัจากญีปุ่่นนัน่เอง 

กลางวนั        อสิระอาหารกลางวนัไม่รวมอยู่ในรายการ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะพรีเม ีย่ม เอาท์เลท รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม TOMEI 
EXPRESSWAY ทีเ่ชือ่มระหว่างภูเขาไฟฟูจ ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกยีว อสิระใหท่้านเลอืกซื้อ
เลอืกชมสนิคา้ทีไ่ดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็น COACH, BALLY, DIESEL, GUCI, ZARA, HUGO 
BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, GAP และอกีมากมาย หมวดสนิคา้ INTIMATE 
APPAREL ไดแ้ก่ KID BLUE และ TRIUMPH หมวดสนิคา้ HOME FASHION ไดแ้ก่ BODUM, FRAGRANCE 
OUTLET และ RICHARD GINORI เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิคา้อ ืน่ๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส ื้อผ้าเดก็ ซ ึง่
ของทุกชิ้นเป็นของแท ้และราคาถูกกว่าในหา้งสรรพสนิค้า ทีร่วมไวใ้นพื้นทีก่ว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์
แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่่นโดยเฉพาะ 

ค ่า        อสิระอาหารค ่าไม่รวมอยู่ในรายการ 
      ไดเ้วลาอนัสมคาร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

 

วันท่ี 5  สนำมคนัไซ – กรุงเทพ                                                                                         ( - / - / - ) 
00.10 น.      ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XJ 611 

*** บริการเสร์ิฟอาหารบนเครื่องบนิระหว่างเดนิทาง *** 
07.10 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

-------- 
 

หำกจ ำนวนผู้เดินทำงไม่ครบ 30 ท่ำน ทำงบริษัทขอเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

 
 

ในกรณีทีผู่้โดยสาร มไีฟลท์้เดนิทางภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่่านไดท้ าการ
จองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตัว๋ดงักล่าว ถ้าเกดิขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี 
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อตัรำค่ำบริกำร ** ไม่มีรำคำตัว๋เด็ก ** 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

(2-3 ท่ำน/ห้อง) 
(ผู้ใหญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(มีเตียง) 

อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

4-8 ตุลำคม 2560 33,900 33,900 33,900 6,000 

15-19 พฤศจิกำยน 2560 33,900 33,900 33,900 6,000 

20-24 ธนัวำคม 2560 34,900 34,900 34,900 6,000 
 

วิธีกำรช ำระเงิน  ช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ  15,000 บำท  
  แฟกซ์หรืออเีมล์ หน้าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพือ่ส ารองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทำงมีอำยุกำรใช้งำน 6 เดือนขึ้นไป) 
 ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื บริษัทฯขอเกบ็ค่าทวัร์ทัง้หมด ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 

อตัรำน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่าน ้ าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใต้เครื่องบนิ (ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม)  
 ค่าธรรมเนียม น ้ ามนัเชื้อเพลงิของสายการบนิ และภาษีสนามบนิทุกแห่ง   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

โปรดทรำบเง่ือนไขต่ำงๆ ดงัน้ี : 
1)  หอ้งพกัทีป่ระเทศญีปุ่่น ส่วนใหญ่หอ้งพกั จะมขีนาดค่อนขา้งเลก็กว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ และจะไม่มนี ้ า
ดืม่ในหอ้ง  
2)  เมนูอาหารอาจมกีารเปล ีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิด หรือ
ดว้ยเหตุผลอืน่ๆ โดยทีไ่ม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคดัสรรค์ในสิง่ทีใ่หก้บัลูกคา้เสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2556 เป็นต้นไป กฎหมายเกีย่วกบัยานพาหนะของประเทศญีปุ่่น มผีลบงัคบัก าหนดให ้รถบสัทีใ่ช้
ส าหรับบริการนักท่องเทีย่ว จะสามารถใหบ้ริการได ้ตัง้แต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวนัเท่านัน้ (ประมาณ 12 ชัว่โมง/วนั) ดงันัน้
รายการท่องเทีย่วทุกๆวนั บริษัทจะต้องน าคณะเขา้สู่ท ีพ่กัในแต่ละวนัไม่เกนิ 20.00 น.  เพือ่ไม่เป็นการผิดกฎหมายเกีย่วกบั
ยานพาหนะของญีปุ่่น 
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 ค่าโรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน / หอ้ง)    ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
 ค่าพาหนะเดนิทางระหว่างน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบุในรายการ    ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบติิเหตุส าหรับเดก็ทีม่อีายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70  ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้า
สนิไหมทดแทนเพยีงครึ่งหนึ่งของสญัญาฯ) 
 

อตัรำน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทวัร์ระบุไว ้เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดืม่, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์, ค่ามนิิบาร์ และทวีช่ีอง

พเิศษ ฯลฯ  
 ค่าทปิบริการ ส าหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทปิคนขบัรถ, ค่าทปิไกด์ทอ้งถิ่น, ค่าทปิพนักงานเสร์ิฟ, พนักงานยกกระเป๋า  
 ค่าธรรมเนียม น ้ ามนัเชื้อเพลงิ และภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรียกเกบ็เพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปล ีย่น  
 ค่าภาษีต่าง ๆ หกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีทีลู่กคา้ต้องการใบก ากบัภาษี)  
 ค่าปรับส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด      
 ค่าทปิไกด์ และคนขบัรถ (คนละ 3,000 เยน) 
 

กำรยกเลิก และกำรเปลี่ยนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด ฤดูท่องเทีย่ว เทศกาลส าคญั จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิตัิตาม

เงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    
 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่อเนื่อง  ต้องแจง้ยกเลกิก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั ท าการหรือก่อนหน้านัน้  
 การยกเลกิจะ ต้องแจง้ทางบริษัท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั ท าการหรือก่อนหน้านัน้คนืค่าทวัร์ทัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วนั  คดิค่าใชจ่้าย 50 เปอร์เซน็ต์ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดในทุกกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่กีารการันตีค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรง 

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิไดร้วมถึงเทีย่วบนิพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รายการทวัร์สามารถปรับเปล ีย่นการเดนิทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยงัคง

รักษาผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสิง่ส าคญั 
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- ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีต่้องใชร้ถเขน็ หรือ มโีรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก 
หรือ มเีดก็อายุ 1-2 ปี หรือ คนพกิาร หรือ พระภกิษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทวัร์ จะต้องแจง้ เพือ่หาขอ้ตกลงร่วมกนั 
เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพือ่สร้างความสุขแก่คณะผู้เดนิทาง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับท่านผู้เดนิทางทีม่คีวามประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศญปุ่ีนเพือ่ไปท างาน หรือเพือ่การอืน่ใดอนัมใิช่การ
ท่องเทีย่ว  

- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรับผิดชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุต่างๆ  
สูญหายในทรัพย์สนิหรืออย่างอืน่ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏวิตัิ  และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึ้นทางตรงหรือ
ทางออ้ม  

- กรณียกเลกิหรือเปล ีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน เม ือ่ท่านตก
ลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เม ือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิ้น 

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิ้นแทนผู้จดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้ม ี
อ านาจของผู้จดัก ากบั 

- อตัราค่าบริการคดิค านวณจากอตัราแลกเปล ีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปล ีย่น
ค่าบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่องบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรือมกีารประกาศลด
ค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปล ีย่นไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

- ถ้ากรุ๊ปทีท่่านจองทวัร์ไว ้ ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผู้เดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้ หรือสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบริษัทจะคนืเงนิค่าทวัร์ใหท่้าน แต่ทางบริษัทจะขอหกัเงนิค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
ยนืขอวซี่าของประเทศทีท่่านจะเดนิทาง  (ถ้าโปรแกรมทีท่่านเดนิทางจะต้องยืน่ขอวซี่า) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทัง้ส ิ้น  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น การยกเลกิหรือการล่าชา้
ของสายการบนิ, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขดั หรือส ิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึ้น
เหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจา้หน้าทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะส่งผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทวัร์ ผู้เดนิทาง
ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้ส ิ้น ทัง้ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรู้สกึ และค่าใชจ่้ายทีบ่ริษัท
จ่ายไปแลว้ เป็นต้น  

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มวีตัถุประสงค์เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามถือเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้ -ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้าน
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ไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอืน่ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นต้องออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท าหน้าทีป่ระสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการติดต่อและช่วยเหลอืท่านเป็นระยะๆ  

- เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิชุดนี้ เป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ต้องเดนิทางตามวนัทีท่ ีร่ะบุไวบ้นหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถ ยกเลกิ
หรือเปล ีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิ้น และถ้าทางบริษัทไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้นัน้ ไม่สามารถยกเลกิหรือเปล ีย่นแปลง
รายชือ่ผู้เดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปล ีย่นแปลงรายชือ่ผู้เดนิทางได ้เม ือ่ท่านต้องการเปล ีย่นแปลงรายชือ่ผู้
เดนิทางหลงัจากออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ จะต้องเสยีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ทัง้นี้จะขึ้นอยู่กบัสายการบนิเท่านัน้)  

- บริษัทฯท าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบนิ , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม ือ่เกดิการสูญหายของ
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย่วนี้  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ 
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรียกร้องขอคนืค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดนิทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ 
ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิไดค่้าบริการที ่ท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมา
ขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท่้าน
ไม่ไดท่้องเทีย่วพร้อมคณะตามรายการ ทีร่ะบุไว ้ ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปล ีย่นแปลงรายการ
ทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบริษัทฯจะยดึถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุด
ของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 


