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NAGOYA TAKAYAMA FUJI (5D3N) 

“NGO06 NAGOYA SAKURA SUGOI !” 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
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บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ 638 DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกย่า) 02.15 – 09.40  

XJ 639 NGO(นาโกย่า) – DMK(กรุงเทพ) 10.50 – 15.35 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

** เปลีย่นเวลาบินตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 63 เป็นต้นไป ** 
XJ 638 DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกย่า) 23.55 – 07.45  

XJ 639 NGO(นาโกย่า) – DMK(กรุงเทพ) 09.00 – 13.00 

DAY 1 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                                             
23.00  คณะพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขา้ที่  สายการบิน AIR ASIA X 

เคาน์เตอร์ 9-10 เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ให้
ค  าแนะน าเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั 
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** 

DAY 2                       
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์) – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ –  
ชิราคาวาโกะ– ออิอน มอลล์ – มตัสึโมโต้ 
02.15 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่ น  โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  XJ638    

** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
09.40 เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย 
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TAKAYAMA  น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า  เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหวา่งเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียคุเอ

โดะเขา้ดว้ยกนั ตั้งอยูบ่ริเวณที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ ด ารงไวซ่ึ้งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบ
ประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เปรียบไดก้บัเมืองที่ไดรั้บพรใหเ้ตม็เป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม ยอ้นกลบั

ไปในสมยัยคุเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกบัเมืองอ่ืนในญี่ปุ่ นอยา่งชดัเจนเน่ืองจากความโดดเด่นดา้น
ขนบธรรมเนียมและววิทิวทศัน์ที่สวยงาม พื้นที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) 

เพือ่ปกป้องและอนุรักษพ์ื้อที่บริเวณชายป่านั้นเองเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงความเป็นบา้นเมืองแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิมอยา่ง

แทจ้ริงน าท่านชมสถานที่ส าคญัเม่ือคร้ังอดีต ที่ท  า การเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งที่ท  างาน และที่อยูอ่าศยัของผูว้า่
ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาวา่  ในสมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีที่แลว้ 

เป็นที่ท  าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแห่งเดียวที่ขา้มพน้ยคุสมยัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงภา ยในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวน

พจิารณาคดี หอ้งขงันกัโทษ โรงครัว และหอ้งพกัของเจา้หนา้ที่ ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน  จากนั้นน าท่านเดินชม  

เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจ ิซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ที่ยงัคงอนุรักษแ์บบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 

300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุก๊ตาตามความเช่ือของคนญี่ปุ่ นโบราณสมยัก่อน 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ประจําท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ” 
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SHIRAKAWA-GO น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยูใ่นหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญี่ปุ่ น ไดรั้บการขึ้น

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโกเม่ือปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งน้ีมีววิทิวทศัน์ที่
สวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลx์ญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิม ที่หลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมือคนที่ก  าลงัพนมมือ

อยู ่หลงัคาสร้างจากคานไมท้ี่แขง็ แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวไดอ้ยา่งดี แถมมีหอ้งใตห้ลงัคาที่กวา้งขวางส าหรับ

เอาไวเ้ล้ียงหนอนไหมอีกดว้ย คนในหมู่บา้นน้ีส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร ท านา เล้ียงไหม เสริมดว้ยการท่องเที่ยวแบบ
พอเพยีงเป็นหลกั 

MATSUMOTO น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองมตัสึโมโต้  เมืองมตัสึโมโตต้ั้งอยูต่อนกลางของจงัหวดันากาโน่ซ่ึงเคยเป็น

เจา้ภาพจดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998มตัสึโมโตต้ั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น จึงท าใหเ้มืองทั้ง
เมืองถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่ น 

AEON MALLน าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ห้างออิอน จสัโก้ มตัซึโมโต้  ใหท้่านไดเ้ลือกทาน หรือเลือก
ซ้ือสินคา้ที่เป็นแบรน ดญ์ีปุ่ น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาติของคิ
ทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท้ี่น่ีไดเ้ลย 

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย 

SHIRAKAWA - GO 
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พกัที ่      SMILE HOTEL MATSUMOTO , MATSUMOTO หรือเทียบเท่า   

DAY 3                     

ปราสาทมตัสึโมโตะ – ศาลเจ้าทาเคดะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะเอาท์เลท็ 
(พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบนํา้แร่ ออนเซ็น !!) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  
MATSUMOTO CASTLE น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทมตัสึโมโตะ เป็นปราสาทไมท้ี่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุด

ในญี่ปุ่ นและไดถู้กขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัล ้าค่าประจ าชาติ การตดักนัของสีด าและสีขาวของผนงัปูนดา้นนอกปราสาท 
ท าใหป้ราสาทแห่งน้ีดูโดดเด่นงดงามตดักบัฉากหลงัของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้ างขึ้นจาก
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอยา่ง ปราสาทมตัสึโมโตย้งัมีศาลาชมดวงจนัทร์ที่งดงาม 
แสดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของขนุนางในสมยัก่อน และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่ น (น า
ท่านชมบริเวณ ดา้นนอก ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) 
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TAKEDA SHIGEN น าท่านเขา้เที่ยวชม ศาลเจ้าทาเคดะ  บูชาทาเคดะ ชินเงน็แม่ทพัผูเ้ก่งกาจแห่งอาณาจกัรไค (Kai) 

สร้างขึ้นในที่ที่ทาเคดะ โนบุโทระ, ชินเงน็, คทัสึโยริ ทั้งสามรุ่นเคยอาศยัอยูจ่ริง ไม่เพยีงแต่มีคนมาเดินในเขตศาลเจา้ซ่ึง
ซากุระก าลงับานสวยเท่านั้น ยงัมีคนจ านวนมากมาเยอืนที่น่ีเพือ่เฝ้ารอใหซ้ากุระรอบๆศาลเจา้ และถนนซากุระที่ทอดยาว
จากสถานีโคฟุ(Kofu)บานเตม็ที่ ซากุระบานหลายที่ทั้งบ่อน ้ าลา้งมือ , เสาโทริอิ , รูปป้ันสิงห์ , คูน ้ า ขอเชิญเพลิดเพลินกบั
เวลาชมซากุระไดเ้ตม็ที่ แมใ้นปัจจุบนั พื้นที่แห่งน้ีก็ยงัใหก้ล่ินอายของประวติัศาสตร์ 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ  
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OSHINO HAKKAI น าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน ้ าธรรมชาติกบัความเล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟ

ศกัด์ิสิทธ์ิฟูจิยาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจิที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพภิพปฏิบติัการ

ซึมซบับริเวณที่ลุ่มท าใหเ้กิดน ้ าซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดยอ่มน ้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นที่

สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งน้ีไดรั้บการคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้ า จากธรรมชาติ ที่ดี ที่สุดของ

ญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมที่ชาวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ ไม่วา่จะเป็น

ผกัภูเขาที่สดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญี่ปุ่ น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

GOTEMBA OUTLETS น าท่านเดินทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมทั้ง Street Brand 

และ Hi-End Brand ที่ยิง่ใหญ่ ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ เช่น MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA 

ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG 

HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, 

HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 
 
 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พกัที ่      FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   
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จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แช่นํ้าแร่ออนเซ็น 

ธรรมชาตินี้แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

DAY 4                    

ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – HAMAMATSU FLOWER PARK – ออิอน 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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FUJI   น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซงั หรือ ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจ ิตั้งอยูร่ะหวา่ง จ.ชิซึโอกะ และ จ .ยามา

นาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงาม
ที่ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถือวา่เป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายข อง

นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ .ศ. 2556 ที่ผา่นมา องคก์ารยเูนสโก ้ได้
ประกาศใหภู้เขาไฟฟูจิ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย น าท่านเดินทางขึ้นสู่                              

ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจา้หนา้ที่ ที่ดูแล

ทางขึ้นจะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสินใจเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไม่วา่
กรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแลว้ ) เม่ือถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 

ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสักบัอากาศที่บริสุทธ์ิ เยน็สบาย 

อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์

รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 น้ี ยงัเป็นที่ตั้งของ ศาลเจา้โคมิตาเคะ   ของ

ศาสนาลทัธิชินโต เป็นที่สกัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นที่ส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่รอบ

ของฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่ “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยืน่ออกมา ) โดยมีความเช่ือวา่

ที่น่ีท่านเทนกุปกครองอยูน่ัน่เอง และ ยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น 
ขวานขนาดใหญ่ที่มีน ้ าหนกักวา่ 375 กิโลกรัม ตกอยู่ ที่พื้นในสวน ซ่ึงในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนั

มากมาย เป็นตน้ จึงเป็นที่มาวา่ท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่ผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองราง
ของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก  

 EXPERIENCE EARTHQUAKE น าท่านเดินทางสู่  พพิธิภณัฑ์แผ่นดนิไหว ที่จ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกบัการเกิดแผน่ดินไหวที่เกิดขึ้นใน

ประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถหลีกเล่ี ยงไดน้ี้ ให้

ท่านอิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



10 
 

  

HAMAMATSU FLOWER PARK น าท่านเขา้ชม สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ  แห่งน้ี มีพื้นที่รวม 
300,000 ตารางเมตร ปลูกพชืกวา่ 3,000 ชนิดเป็นจ านวนมากถึง 100,000 ตน้ ท าใหน้กัท่องเที่ยวสามารถแวะมาช่ืนชม
สวนดอกไมแ้ห่งน้ีไดท้ั้งส่ีฤดู ช่วงเดือนมีนาคม สวนแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยความร่ืนรมยข์องฤดูใบไมผ้ลิ ทิวลิปหลากสีสนัเบ่ง
บานตอ้นรับนกัท่องเที่ยว ทั้งยงัดอกซากุระ ดอกไมข้ึ้นช่ืนแห่งประเทศญี่ปุ่ นก็ออกดอกบานสวยแข่งขนัใหญ่ สวนแห่งน้ี
เป็นสถานที่ชมซากุระที่โด่งดงัมากแห่งหน่ึงของเมืองฮามามทัสึ จงัหวดัชิซุโอกะ ที่น่ีเปิดใหเ้ขา้ชมทั้งตอนกลางวนั และ
ตอนกลางคืน ตอนกลางคืนจะประดบัไฟสวยงาม ไดบ้รรยากาศไปอีกแบบ ที่น่ีมีซากุระพนัธุห์ายากที่ชมไดแ้ค่ที่น่ี  **
ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ถ้าไม่บาน จะนําพาท่านความงามทะเลสาบฮามานาโกะแทน ** 

AEON น าท่านเดินทางสู่ ออิอน  มอลล์  เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใ่กลก้บั
สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น มีร้านคา้ที่หลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน
จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้านเส้ือผ้ าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 
yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย 

พกัที ่      TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเท่า   

DAY 5                    

สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง   
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า   ประเทศญี่ปุ่ น 
10.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ639   
 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
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15.35  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่าํเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่าน

เอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋ 
เคร่ืองบินอตัรา 

ท่านละ 

วนัเดนิทางเดือน ธันวาคม  2562 
20 – 24 มนีาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 15,900 

21 – 25 มนีาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 15,900 

22 – 26 มนีาคม 63  23,999 23,999 23,999 7,500 15,900 

23 – 27 มนีาคม 63  23,999 23,999 23,999 7,500 15,900 

24 – 28 มนีาคม 63 24,999 24,999 24,999 7,500 15,900 

26 – 30 มนีาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

29 มนีาคม – 02 เมษาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 15,900 

05 – 09 เมษาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 15,900 

08 – 12 เมษาคม 63 27,999 27,999 27,999 7,500 15,900 

10 – 14 เมษาคม 63 35,999 35,999 35,999 7,500 15,900 

12 – 16 เมษาคม 63  33,999 33,999 33,999 7,500 15,900 

15 – 19 เมษาคม 63  29,999 29,999 29,999 7,500 15,900 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 11,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)  

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในกรณขีอเอกสารจากทางบริษัทเพ่ือย่ืนขอวซ่ีา  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร์ ท่านละ 1,500บาท  

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

     สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึ่งกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ   

     ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ  สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า สมัภาระ

ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.  และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดั

จํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีาหรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

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

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 

วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน 2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน

จําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจาก

ทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณทีี่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมดัจําทุกกรณ ี

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทา งได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็น ตอ้งมาถงึสนามบนิ

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี

มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา

เดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนั

แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล  สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีี่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
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 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิ ธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


