ทัวร์ OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N)
“KIX01 OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) ถึงเช้า กลับดึกเที่ยวสุดคุ้ม

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
XJ612
XJ611

DMK(กรุงเทพ) - KIX(โอซาก้า )
KIX(โอซาก้า) - DMK(กรุงเทพ)

01.15-08.40
23.55-04.00+1

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
22.00

วันที่ 2
01.15
08.40

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หมายเลข 3-4 สายการบิ น Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกเดินทาง
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบินโดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบิน
ได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม ) ต่อท่าน (ตาม
เงื่อนไขของสายการบิน ) กรณีตอ้ งการซื้อนํ้าหนัก กระเป๋ าสัมภาระโหลดลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน เพิม่ จําเป็ นต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม **

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน
มอลล์
(-/L/-)
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน Air Asia X เทีย่ วบิน
ที่ XJ612 ไม่มีบริ การอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องใช้เวลาบิ นประมาณ 6 ชัวโมง
่

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่
** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง
่ กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** ทุกท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปนุ่ มานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้วา่ เป็ น “เมืองมรดก
โลกสุดยิง่ ใหญ่” จากการทีภ่ ายในเมืองมีสงิ่ ปลูกสร้างตามวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่แสนลํ้าค่าจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกของยูเนสโก้มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งในโลก ทีส่ ําคัญเมืองนี้ในอดีตยังเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปนุ่ ก่อนจะถูกย้ายไป
ยังเมืองโตเกียว สิง่ เหล่านี้น้เี องเลยทําให้มแี หล่งท่องเทีย่ วท างวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระทีส่ วยงาม
มากด้วยเช่นกัน
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ ต์

นําท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นําชมวัดคิ โยมิ สึ หรือวัดนํ้าใส ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกัน
ตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดินขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือนเรือน
ไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้าแห่งความ
รํ่ารวย มังคั
่ ง่ , นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร , จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่ วยทีส่ ุดในกรุง
เกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ้าศักดิ ์สิทธิ ์
สามสายอันเกิดขึน้ จากธรรมชาติทไ่ี หลมาจากเทือกเขา โดยเชือ่ ว่า สายแรก รวย สายสอง สวย- หล่อ สายสาม
แข็งแรง

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี้มี
ชือ่ เสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซึ่งตัง้ เรียงกันเป็ นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลังอาคาร
หลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่ าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ ์สิทธิ ์ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และเป็ นอาณา
บริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริเป็ นศาลเจ้าทีส่ ําคัญทีส่ ุดในหมู่ศาลเจ้าจํานวนนับพันทีส่ กั การะเทพอิ
นาริ (Inari) ซึ่งเป็ นเทพผูร้ กั ษาข้าว ตามความเชือ่ ของศาสนาชินโต เชือ่ กันว่าสุนขั จิง้ จอกนัน้ เป็ นผูน้ ําสารของอินาริ
ดังนัน้ คุณจะสามารถพบเห็นรูปปั น้ สุนขั จิง้ จอกได้ทวไปในอาณาบริ
ั่
เวณศาสนสถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริ มีมา
ตัง้ แต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตัง้ เกียวโตเป็ นเมืองหลวงในปี 794

คํา่
พักที่

นําท่านเดินทางเข้าสู่ อิ ออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จบั จ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเข้าทีพ่ กั โดยภายใน
เป็ นห้างสรรพสินค้าทีน่ ิยมในหมู่นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ นั สมัยสไตล์ญ่ปี นุ่ มีรา้ นค้าที่
หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงั มีรา้ น
เสือ้ ผ้าแฟชันมากมาย
่
เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกต
ขนาดใหญ่ เป็ นต้น
อิ สระอาหารคํา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
เดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า
BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยนู ิ เวอร์แซล ตามอัธยาศัย
เช้า

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนังรถไฟ
่
(ไม่รวมค่า
รถไฟ) ท่านสามารถนังรถไฟ
่
JR เพื่อเดินทางเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วชือ่ ดัง อาทิ
- ชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชือ่ ดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มรี า้ นค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และ
สินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ สําหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่งย่านนี้ถอื ว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชันนํ
้ าแห่งหนึ่งของ
นครโอซาก้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชือ่ มากมาย ซึ่งเสน่หอ์ ย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดั บประดาร้านของตน
ด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเทีย่ วให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่
ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากทีส่ ุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้า

มาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่า นนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือ่ ดังจากญี่ปนุ่
นันเอง
่
- โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ําในร่มทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬทีม่ ขี นาด
ใหญ่ทห่ี าชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ทีม่ ขี นาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับ
สัตว์มชี วี ติ ใต้น้ํานานาชนิดจากทัวทุ
่ กมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็ นต้น
- วัดชิ เท็นโนจิ วัดทีม่ อี ายุเก่าแก่ทส่ี ุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็ นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปนุ่
โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี เจดีย์ 5 ชัน้ อันวิจติ ร สร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
หลายองค์
หรือท่านทีส่ นใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมในร ายการทัวร์ ) ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังทีท่ ่านชืน่ ชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์ ”ล่องเรือผจญ
ภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสิคพาร์ค ” นังเรื
่ อเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ
“จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์ ) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไป
เดอร์แมน ” ทีร่ อให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทัง้ พบกับโซนใหม่
“วันเดอร์แลนด์ ” เป็ นโซนสวนสนุกสไตล์
ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชือ่ ดังของญี่ปนุ่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือ
สนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ทีส่ ร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รพ่ี อตเตอร์ ให้
ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลิน
กับการสํารวจห้องเรียนเวท มนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มด
ทัง้ หลาย และทีไ่ ม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มทีไ่ ด้รบั ความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่
มีแอลกฮอล์] และทีพ่ ลาดไม่ได้คอื ในโซนนี้ทถ่ี อื ว่าเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีด่ ที ส่ี ุดของโล ก คือโซน Harry Potter and
the Forbidden Journey ทีม่ กี ารสร้างด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในการถ่ายภาพ 4K ทีจ่ ะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้
ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รพ่ี อตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่น
นานาชนิดอย่างจุใจ
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิ สระอาหารเที่ยง และอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
พักที่

BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า
เช้า

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท ) ซึ่งถือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความ
ยิง่ ใหญ่และชมนิทรรศการทีจ่ ดั แสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็ นมาของปราสาท รวมทัง้ ประวัตแิ ละข้าวของ
เครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูม้ คี ําสังให้
่ ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

ออกเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็ นตลาดทีม่ ชี อ่ื เสียงและเก่าแก่มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รบั สมญา
นามว่าเป็ น ครัวของโอซาก้า (Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็ นทา งเดิน Arcade เล็กๆ
ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ ของสด และแบบพร้อม
ทาน มีของกินเล่นและอาหารพืน้ เมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชมิ กัน

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสําอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี
นําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชือ่ ดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรี า้ นค้าเก่าแก่ปะปนไปกับ
ร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ สําหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่งย่านนี้ถอื ว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิง

ชัน้ นําแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชือ่ มากมาย ซึ่งเสน่หอ์ ย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับ
ประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให้เป็ นรูปปู กุง้ และ ปลาหมึก ซึ่งนักท่องเทีย่ วให้ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกันเป็ นทีร่ ะลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากทีส่ ุด เพื่อ
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนม
ชือ่ ดังจากญี่ป่ นุ นันเอง
่

23.55

นําท่านเดินทางสู่ ริ งกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ใกล้กบั สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับ
การเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชือ่ ดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสือ้ ผ้า
, กระเป๋ า, รองเท้าอุปกรณ์กฬี า, เครื่องใช้ไฟฟ้ า และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญ่ปี นุ่ โกอินเตอร์มากมายกับคอล
เลคชันเสื
่ อ้ ผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทัง้
เลือกซื้อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch
Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสําหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House
และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคํา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X
เทีย่ วบินที่ XJ611 ไม่มีบริ การอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องใช้เวลาบิ นประมาณ 6 ชัวโมง
่

วันที่ 5 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
04.00

(-/-/)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ประทับใจ

โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ

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

** หากลูกค้าท่านใดที่จาํ เป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้ าของบริษทั ทุกครัง้ ก่อนทําการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลา
บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวัน
จองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

07 – 11 มิถนุ ายน 62
12 – 16 มิถนุ ายน 62
14 – 18 มิถนุ ายน 62
19 – 23 มิถนุ ายน 62
21 – 25 มิถนุ ายน 62
26 – 30 มิถนุ ายน 62
28 มิ.ย.-02 ก.ค. 62

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี )
อัตราท่านละ
12 ปี )
อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
เดินทางเดือนมิถนุ ายน 2562
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
18,989
เดินทางเดือนกรกฎาคม 2562

พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา อัตรา
ห้องละ ท่านละ

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

05 – 09 กรกฎาคม 62
12 – 16 กรกฎาคม 62
13 – 17 กรกฎาคม 62
14 – 18 กรกฎาคม 62
15 – 19 กรกฎาคม 62
19 – 23 กรกฎาคม 62
25 – 29 กรกฎาคม 62
08 – 12 สิงหาคม 62
09 – 13 สิงหาคม 62
23 – 27 สิงหาคม 62
30 ส.ค.- 03 ก.ย. 62
04 – 08 กันยายน 62
06 – 10 กันยายน 62
11 – 15 กันยายน 62
13 – 17 กันยายน 62
18 – 22 กันยายน 62
20 – 24 กันยายน 62
25 – 29 กันยายน 62
27 ก.ย.- 01 ต.ค. 62
02 – 06 ตุลาคม 62
03 – 07 ตุลาคม 62

19,989
19,989
20,989
20,989
21,989
21,989
21,989
21,989
20,989
20,989
19,989
19,989
22,989
22,989
เดินทางเดือนสิงหาคม 2562
22,989
22,989
22,989
22,989
20,989
20,989
20,989
20,989
เดินทางเดือนกันยายน 2562
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
เดินทางเดือนตุลาคม 2562
23,989
23,989
23,989
23,989

19,989
20,989
21,989
21,989
20,989
19,989
22,989

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

22,989
22,989
20,989
20,989

3,500
3,500
3,500
3,500

9,900
9,900
9,900
9,900

19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989
19,989

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

23,989
23,989

4,500
4,500

11,900
11,900

04 – 08 ตุลาคม 62
05 – 09 ตุลาคม 62
09 – 13 ตุลาคม 62
10 – 14 ตุลาคม 62
11 – 15 ตุลาคม 62
12 – 16 ตุลาคม 62
16 – 20 ตุลาคม 62
17 – 21 ตุลาคม 62
18 – 22 ตุลาคม 62
19 – 23 ตุลาคม 62
20 – 24 ตุลาคม 62
21 – 25 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
23 – 27 ตุลาคม 62
24 – 28 ตุลาคม 62
25 – 29 ตุลาคม 62

23,989
23,989
25,989
25,989
25,989
23,989
23,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989

23,989
23,989
25,989
25,989
25,989
23,989
23,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989

23,989
23,989
25,989
25,989
25,989
23,989
23,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989
24,989

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท
ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จําเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครัง้ **
** บริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามทีต่ ามทีต่ าราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึน้ เครื่องบิ นได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จํากัด
จํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง ) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ ําให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงตามความเหมาะสม
์
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขน
มาตรฐาน

าด

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี ี คิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
ตามลําดับ
์
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจํานวนจํากัด
 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชือ่ คนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี
ทีไ่ ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าบริการทีช่ าํ ระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษทั จะหักค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าํ ระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเทีย่ วให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
เช่น การสํารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครื่องบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณีใดๆทั ้ งสิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชือ่ ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงว นสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง ) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์ การหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขน้ึ ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหน ด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชําระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป

- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
์
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณี
พิเศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่ โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษั ทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
์
 กรุณาส่งรายชือ่ ผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชําระเงินกรณีทท่ี ่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป ) ท่านจะไม่ส ามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ ําหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริการจะต้องหวังสินนํ้าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่ เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น
โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจ่ี ําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการ
บิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเ ดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํ รุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ี
ยังไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
์
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ ) สายการบิน ขอสง วน
สิทธิ ์ในการเลือกทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุด
ให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกั
้ น (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีทท่ี ่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้

- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่ งของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
์
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่ มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

