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KIX03 OSAKA TAKAYAMA (5D3N) 
“OSAKA TAKAYAMA สดุขอบฟ้า สายลมหนาว”  

สายการบิน NOK SCOOT (XW) 
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รหัสโปรแกรมทัวร์  KIX03 OSAKA TAKAYAMA 5D3N MAR19-XW-W65 

 

 

บินด้วยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) : ขึ้นเคร่ืองสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XW112 DMK(กรุงเทพ) - KIX(คนัไซ) 23.40 – 07.10 

XW111 KIX(คนัไซ) - DMK(กรุงเทพ) 08.30 – 12.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                     (-/-/-) 
 

20.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เชค็อิน หมายเลข 3 สายการบิน Nok Scoot โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การ

ตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรยีมความพร้อม

ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุน่ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝา่ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

23.40น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน Nok Scoot 

เทีย่วบนิที ่XW112  ** ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
 

 วนัท่ี 2 
      สนามบินคนัไซ – เกียวโต – ฟชิูมิ อินาริ – วดัคิโยมิสึ – ดไูฟหมู่บา้น Nabana no sato  -         

      นาโกย่า                                                                                                                         (-/L/-)                          
07.10น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาท้องถิน่เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 นําท่านเดนิทางสู่ เกียวโต(Kyoto) เป็นเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุน่มายาวนานที่สุด คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนุ

ถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคญัทีเ่ตม็ไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญี่ปุ่น อกีทัง้
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เมอืงเกียวโตยงัมกัจะรอดพ้นจากการเป็นเป้าโจมตตี่างๆเมื่อเกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถงึระเบดินิวเคลยีช่วง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ด้วย ทําให้เกียวโตยังคงสภาพวัด ศาลเจ้า และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางด้าน

ศลิปะวฒันธรรมและเก่าแก่เอาไว ้
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

  นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเกยีวโต ศาลเจ้าแห่ง

นี้มชีือ่เสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) สแีดงจํานวนนบัพนั ซึ่งตัง้เรยีงกนัเป็นอุโมงคเ์สน้ทางเดนิอยู่บรเิวณหลงั

อาคารหลกั เสน้ทางนี้จะตรงไปยงัปา่ในหุบเขาอนิาร ิ(Mount Inari) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ึ่งมคีวามสูง 233 เมตร และ

เป็นอาณาบรเิวณส่วนหนึ่งของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่ําคญัทีสุ่ดในหมู่ศาลเจา้จํานวนนับพนั

ทีส่กัการะเทพอนิาร ิ(Inari) ซึ่งเป็นเทพผูร้กัษาขา้ว ตามความเชื่อของศาสนาชนิโต เชื่อกนัว่าสุนัขจิ้งจอกนัน้

เป็นผูนํ้าสารของอนิาร ิดงันัน้คุณจะสามารถพบเหน็รูปป ัน้สุนขัจิง้จอกไดท้ัว่ไปในอาณาบรเิวณศาสนสถานแห่ง

นี้ ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเกยีวโต นําชมวดัคิโยมิสึ หรือวดัน้ําใส ที่ตดิรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อน
กนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดินขึ้นมารองรบัระเบียงของตวัวหิารใหญ่ ซึ่งไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ธิีการเข้าลิ่ม 
เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกยีวโต กว่า 1 ,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดษิฐานของเทพเอปิส ึ
เทพเจา้แห่งความรํ่ารวย มัง่ค ัง่ , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ 
จุดทีส่วยทีสุ่ดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตได้งดงาม พร้อมกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึ
และเชญิดื่มน้ําศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สาย
สอง สวย-หล่อ สายสาม แขง็แรง   
จากนัน้เดนิตามทาง สมัผสักบัรา้นคา้ญี่ปุน่ตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึเกีย่วกบั
ญี่ปุน่ขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีสุ่ดของญี่ปุน่ มใีหท้่านไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไม่วา่จะเป็นไสถ้ัว่แดง
สูตรดัง้เดมิ, ไสส้ตรอเบอรร์ี,่ ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืวา่จะเป็นชาเกยีวโต, ตุ๊กตาเกยีวโต สญัลกัษณ์ที่โด่งดงั
ทีสุ่ดในญี่ปุน่ คอื เกอชิา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกโิมโนประจําชาตอิย่างเตม็รูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของ
ฝากของที่ระลกึในราคาย่อมเยาว์, เครื่องเซรามคิ ญี่ปุ่น ทัง้กาน้ําชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีก
มากมายนานาชนิด 
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นําท่านชม หมู่บ้านNabana no Sato Illumination เทศกาลประดบัไฟช่วงหน้าหนาวที่เคยได้จดัอนัดบัว่า
ใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุน่ ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดั มเิอะ ใกล้ๆ กบัเมอืงนาโกย่าไฮไลทข์องทีน่ี่ ทีทุ่กคนต่างอยากมาถ่ายรูปดว้ย
กค็อื อุโมงไฟยาวสุดลูกหูลูกตา และ การแสดงไฟไฮไลทข์องทีน่ี่ ทีจ่ะเปลีย่นตมีไปทุกๆปี 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

พกัท่ี  โรงแรม APA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

          
วนัท่ี 3 นาโกย่า – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ -  หมู่บา้นชิราคาวะโกะ – กิฟ ุ     (B/L/-)                                                     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมอืงที่มกีารผสมผสานระหว่างเกยีวโตกบัขนมธรรมเนียม

ประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตัง้อยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวดักิฟุ ดํารงไว้ซึ่ง

บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณแีบบเมอืงเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีเปรยีบได้กบัเมอืงที่ได้รบัพรให้เตม็

เป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดงีาม ย้อนกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้แตกต่างกบัเมอืง

อื่นในญี่ปุน่อย่างชดัเจนเนื่องจากความโดดเดน่ดา้นขนบธรรมเนียมและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม พืน้ทีบ่รเิวณเมอืง

ทาคายามะจงึถูกปกคลองโดยตรงจากรฐับาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรกัษ์พือ้ทีบ่รเิวณชายปา่นัน้เอง 

เมอืงทาคายาม่า ซึ่งยงัคงความเป็นบ้านเมอืงแบบญี่ปุ่นดัง้เดมิอย่างแท้จรงินําท่านชมสถานที่สําคญัเมื่อครัง้
อดตี ทีท่ําการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ํางาน และทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะมาเป็นเวลา
กวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาวา่  ในสมยัเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทําการรฐัใน
ยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมยัมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวน
พจิารณาคด ีหอ้งขงันกัโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หน้าที ่ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน  จากนัน้
นําท่านเดนิชม เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ ซึ่งเตม็ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ทีย่งัคงอนุรกัษ์แบบของ
บ้านในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอนัน่า
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ประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชรุิ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น
โบราณสมยัก่อน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญี่ปุ่น 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่ง

นี้มวีวิทวิทศัน์ทีส่วยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลญ์ี่ปุน่แบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบั

มอืคนทีก่ําลงัพนมมอือยู่ หลงัคาสร้างจากคานไม้ที่แขง็ แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดูหนาวได้อย่างด ีแถมมี

หอ้งใตห้ลงัคาทีก่วา้งขวางสําหรบัเอาไวเ้ลีย้งหนอนไหมอกีดว้ย คนในหมู่บา้นนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ทํา

นา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 นําท่านขา้สู่เมอืง กิฟ ุ(GIFU) เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุน่ ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องจงัหวดั ในอดตี

มบีทบาทสําคญัในประวตัศิาสตรญ์ี่ปุน่ในสมยัเซงโงะกุ กล่าวคอืบรรดานกัรบและไดเมยีวสําคญั เชน่ โอดะ โนะ

บุนะงะ ใชเ้มอืงกฟุิทีม่ทีําเลทีต่ ัง้อยู่กึง่กลางของประเทศ ใชเ้ป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผน่ดนิญี่ปุน่ 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

พกัท่ี  โรงแรม GIFU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า   

 
วนัท่ี 4     โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ชินไชบาชิ – ริงกเุอ้าทเ์ลท็                                      (B/L/-) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

  นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถอืได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสั

ความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการที่จดัแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัแิละ

ขา้วของเครื่องใช ้ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คีําสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนี้   
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่าน ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มรี้านค้าเก่าแก่ปะปนไป

กบัร้านค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้สําหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึ่งย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ี

และบนัเทงิชัน้นําแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรี้านอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคอื 

ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดดัทําให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยว

ใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลกึอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้าน

ของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมาย

การคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดงัจากญี่ปุน่นัน่เองใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

นําท่านเดินทางสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ใกล้กับสนามบินคนัไซ ให้ท่าน

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดงัหลากหลายและสนิค้าดรีาคาพเิศษ อาท ิเครื่องสําอาง , 

เครื่องประดบั, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์ญี่ปุ่น

โกอนิเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เสื้อผา้ล่าสุด อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  

Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทัง้เลอืกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani 

ฯลฯ หรอืจะเลอืกดูเครื่องประดบั และนาฬกิาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไป

ถงึรองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซื้อสนิค้าสําหรบัคุณหนู  

Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิคา้อื่นๆอกีมากมาย  

  
คํา่  อิสระอาหารคํา่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

พกัท่ี  โรงแรม KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 5    สนามบินคนัไซ – กรงุเทพ (ดอนเมือง)                                                                    (B/-/-) 
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เช้า       บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 

05.30น.     นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น 

08.30น.     ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Nok Scoot เท่ียวบินท่ี 

XW111  ** ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

12.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

    ****************************************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 
02 – 06 ธนัวาคม 61 31900 31900 31900 7,000 20,900 
07 – 11 ธนัวาคม 61 31900 31900 31900 7,000 20,900 
09 – 13 ธนัวาคม 61 30900 30900 30900 7,000 20,900 
14 – 18 ธนัวาคม 61 29900 29900 29900 7,000 20,900 
16 – 20 ธนัวาคม 61 29900 29900 29900 7,000 20,900 
21 – 25 ธนัวาคม 61 29900 29900 29900 7,000 20,900 
23 – 27 ธนัวาคม 61 29900 29900 29900 7,000 20,900 
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 39900 39900 39900 9,000 27,900 
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62 39900 39900 39900 9,000 27,900 
04 – 08 มกราคม 62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
06 – 10 มกราคม 62 26900 26900 26900 7,000 18,900 
11 – 15 มกราคม 62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
13 – 17 มกราคม 62 26900 26900 26900 7,000 18,900 
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18 – 22 มกราคม 62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
20 – 24 มกราคม 62 25900 25900 25900 7,000 18,900 
25 – 29 มกราคม 62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
27 – 31 มกราคม 62 26900 26900 26900 7,000 18,900 

01 – 05 กมุภาพนัธ ์62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
03 – 07 กมุภาพนัธ ์62 26900 26900 26900 7,000 18,900 
08 – 12 กมุภาพนัธ ์62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
10 – 14 กมุภาพนัธ ์62 26900 26900 26900 7,000 18,900 
15 – 19 กมุภาพนัธ ์62 30900 30900 30900 8,000 20,900 
17 – 21 กมุภาพนัธ ์62 26900 26900 26900 7,000 18,900 
22 – 26 กมุภาพนัธ ์62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
24 – 28 กมุภาพนัธ ์62 26900 26900 26900 7,000 18,900 

01 – 05 มีนาคม 62 29900 29900 29900 7,000 20,900 
03 – 07 มีนาคม 62 28900 28900 28900 7,000 20,900 
08 – 12 มีนาคม 62 29900 29900 29900 7,000 20,900 
10 – 14 มีนาคม 62 28900 28900 28900 7,000 20,900 
15 – 19 มีนาคม 62 30900 30900 30900 7,000 20,900 
17 – 21 มีนาคม 62 29900 29900 29900 7,000 20,900 
22 – 26 มีนาคม 62 33900 33900 33900 8,000 21,900 
24 – 28 มีนาคม 62 32900 32900 32900 8,000 21,900 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  KIX03 OSAKA TAKAYAMA 5D3N MAR19-XW-W65 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่
จาํเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษ ี

     สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทกุแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึ่งกรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ   

     ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Nok Scoot อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า 

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จํากดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
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 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

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

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
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 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดนิทางในพีเรยีดเดิม ท่าน

จําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  
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เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณทีีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิ

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
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 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
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ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
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**เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


