
              

 

    

NAGOYA TAKAYAMA JAPAN ALPS (5D3N) 
“NGO05 NAGOYA JAPAN ALPS โมจิถัว่แดง” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  
 

 

 

 

 

 



              

 

    

บนิดว้ยสายการบนิ แอร ์เอเชยีร ์เอก็ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ 638 DMK(กรงุเทพ) – NGO(นาโกยา่) 23.55 – 07.45  

XJ 639 NGO(นาโกย่า) – DMK(กรงุเทพ) 09.00 – 13.00 
** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

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

21.00  คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเขา้ที่ 4 สายการบนิไทยแอร ์

เอเซียเอก็ซ ์เคาน์เตอร ์4 เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 

หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จาํพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

23.55  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรรป์ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 638 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

วนัท่ี 2 
สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินซนัโนมาชิ  – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มตัสึโมโต้ –               

อิออนมอลล ์                                                                                                                                    (-/L/-) 

 
07.45  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
 นําท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมอืงที่มกีารผสมผสานระหว่างเกยีวโตกบัขนมธรรมเนียม

ประเพณยีคุเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตัง้อยูบ่รเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ ดํารงไวซ้ึง่บรรยากาศ

และขนมธรรมเนียมประเพณีแบบเมอืงเก่าแก่ไว้ไดเ้ป็นอย่างด ีเปรยีบไดก้บัเมอืงทีไ่ดร้บัพรให้เตม็เป่ียมไปดว้ย

วฒันธรรมอนัดงีาม ยอ้นกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้แตกต่างกบัเมอืงอื่นในญี่ปุ่ นอย่าง

ชดัเจนเนื่องจากความโดดเด่นดา้นขนบธรรมเนียมและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม พืน้ทีบ่รเิวณเมอืงทาคายามะจงึถูก

ปกคลองโดยตรงจากรฐับาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรกัษ์พือ้ทีบ่รเิวณชายป่านัน้เอง 

เมอืงทาคายามา่ ซึง่ยงัคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงินําท่านชมสถานทีส่ําคญัเมื่อครัง้อดตี 

ทีท่าํการเก่าเมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ทีท่าํงาน และทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 

ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมยัเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นที่ทําการรฐัในยุคเอะโดะ



              

 

    

เพยีงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมยัมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวนพจิารณาคด ีหอ้งขงั

นกัโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หน้าที ่ 

จากนัน้นําท่านเดนิต่อไปที่ ถนนคนเดินซนัโนมาชิ ตัง้แต่สมยัเอโดะถงึสมยัเมจ ิบรเิวณนี้ได้ถูกพฒันาให้เป็น

เมืองการค้า และร้านค้าชายคาบ้านบนถนนเก่าแก่แห่งนี้  พื้นที่ทัง้หมดได้รบัเลือกให้เป็นเขตติดต่อทาง

วฒันธรรมที่สําคญั คลองไหลผ่านชายคาของบ้านพ่อคา้ด้วยหน้าต่างที่เป็นตารางและโรงเก็บสาเกจาํนวนมาก 

ทางเขา้ตกแต่งดว้ยลูกบอลของใบสน มสีญัลกัษณ์เก่าแก่มากมายในรา้นจาํหน่ายสาเกและTakayama อกีทัง้ยงั

มรีา้นคา้ทีคุ่ณสามารถชมิไวน์และสาเก รวมถงึรา้นจาํหน่ายสตูเนื้อววัทีคุ่ณสามารถรบัประทานขณะเดนิไปดว้ย  

เพลดิเพลนิกบัเมอืงขนาดใหญ่ ในเดอืนมกราคมถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์จะมกีารเปิดหอ้งเกบ็ไวน์ชัน้ใต้ดนิสําหรบั

สาธารณะชนและนําสาเกและไวน์มาให้ไดช้มิด้วย ดงันัน้มนัเป็นจุดหมายปลายทางในฤดูหนาวทีย่อดเยีย่ม ใน

ฤดใูบไมผ้ลสิามารถชมดอกซากุระบานในทวิทศัน์เมอืงของญีปุ่่ นได ้ 

 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนทูอ้งถ ิน่ข ึน้ชือ่ หมยูา่งใบมโิสะ 

เดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์
ทีส่วยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตล์ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ที่หลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมอืคนทีก่ําลงั
พนมมอือยู่ หลงัคาสร้างจากคานไมท้ี่แขง็แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดูหนาวได้อย่างด ีแถมมหี้องใต้หลงัคาที่
กว้างขวางสําหรบัเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ทํานา เลี้ยงไหม 
เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 



              

 

    

 
จากนัน้นําท่านเขา้สู่ เมืองมตัสึโมโตะ เป็นเมอืงปราสาททีม่คีวามทรงจาํเกี่ยวกบัยุครุ่งเรอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่

ปราสาทมตัสึโมโตะที่ได้รบัเลือกให้เป็นสมบตัิของชาติ เมอืงมตัสึโมโตะเป็นเมืองที่มอีาคารประวตัิศาสตร์

เหลอือยู่มากมาย เช่น โรงเรยีนไคจทิี่เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมที่ยงัหลงเหลอือยู่ นอกจากนี้ ยงัเ ป็นสถานที่ที่

สามารถเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัในภูมภิาคชบูุไดง้่ายๆ 

นําท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ห้างอิออน จสัโก้ มตัซึโมโต้ ให้ท่านไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซื้อ

สนิคา้ทีเ่ป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาตขิองคิ

ทแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย 

คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี SMILE HOTEL , MATSUMOTO หรือเทียบเท่า  

 
วนัท่ี 3 สายอลัไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กาํแพงหิมะ – เข่ือนคโุรเบะ – กิฟ ุ                                 (B/L/-) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทาง สายอลัไพน์ทาเทยาม่า-คโุรเบะ ซึง่เป็นส่วน

หนึ่งของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route) โดยการนําท่านเดนิทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนัน้นําท่านโดยสาร

เคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู่ สถานีบโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําท่านเดนิทางสู่ สถานีมโูรโดะ โดยรถปรบั

อากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความ

ประทบัใจตามอธัยาศยั  

 จากนัน้นําท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มคีวามสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิและยงั

เป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัดิส์ทิธิต์ามความเชื่อคนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมยัโบราณ ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงาม

น่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เหน็ไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิและใหทุ้ก



              

 

    

ท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น กาํแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร (ขึน้อยู่กบัสมัผสั

กบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเยน็ นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ื่นตาตื่นใจ เพลดิเพลนิกบัการ

บนัทกึภาพทีป่ระทบัใจ 

 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเดนิทาง ผ่านอุโมงค ์ทีล่อดใต้ภูเขาทาเทยาม่า ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอุโมงคท์ี่อยู่สูงทีสุ่ด
ในญี่ปุ่ น จากนัน้นําท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มเีสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ 
จากนัน้นําท่านนัง่เคเบิ้ลคารล์อดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยงัสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 
เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญี่ปุ่ นทีล่อดภูเขาตัง้แต่ต้นจนสุดเสน้ทาง ทัง้นี้เพื่อหลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรง
มากในฤดูหนาว จากนัน้ชม เข่ือนคุโรเบะ (Kurobe Dam) ซึ่งเป็นเขื่อนยกัษ์กัน้น้ําที่ใหญ่มหมึาที่สุดของ
ประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ 
มคีวามสูงถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตัง้แต่เริม่บุกเบกิจนเสรจ็สิ้นประมาณ 45 ปี 
เฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเท้าเพื่อขา้มเขือ่น 800 เมตร   

 



              

 

    

  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองกิฟ ุ
คํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี TOYOKO INN HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า  
 
วนัท่ี 4 กิฟ ุ– นาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ - วดัโอสึคนันง – Dream Jazz Outlet                                       (B/-/-) 

 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

               เดนิทางสู่เมอืงนาโกยา่ 

   เดนิทางสู่ ปราสาทอินุยามะ(Inuyama Castle) ตัง้อยู่ดา้นบนของเนินเขาเลก็ๆทีต่ดิแม่น้ําคโิซ(Kiso River) 

ภายในเมอืงอนุิยามะ(Inuyama) จงัหวดัไอจ(ิAichi) ปราสาทแห่งนี้นับไดว้่าเป็นอกีหนึ่งแห่งเมื่อมาเยอืนเมอืงอนุิ

ยามะแล้วไม่มาไม่ได้เลยนะคะ เพราะนับเป็น 1 ใน 12 อนัดบัของปราสาทดัง้เดมิในญี่ปุ่ น ต่างจากที่อื่นๆที่

กลายเป็นซากปรกัหกัพงัเนื่องจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละสงครามในปลายยุคศกัดนิาปี ค.ศ.1867 ยงัไม่หมด

แค่นัน้ค่ะ เนื่องจากนี่ที่นัน้ยงัติดอนัดบั 1 ใน 4 ปราสาทที่กําหนดให้เป็นสมบตัขิองชาติ ร่วมกบัอกี 3 แห่งคอื 

Himeji Castle, Matsumoto Castle และ Hikone Castle อกีดว้ย เรยีกไดว้่าเป็นปราสาทอนัทรงคุณค่าเหนือ

กาลเวลาจรงิๆ 

ตวัปราสาทเองกม็คีวามเก่าแก่หลายรอ้ยปี โดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1537  ความทีไ่ม่ไดถู้กทําลายและยงัคง

มกีารอนุรกัษ์ดูแลอย่างดทีําให้เราจะสามารถเหน็ได้ถงึสถาปัตยกรรมโบราณแท้ๆที่หาดูได้ยากมากๆในญี่ปุ่ น 

โครงสรา้งหลกัทัง้หมดสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้ละก้อนหนิ และตกแต่งภายในไวอ้ย่างสวยงาม แต่ปัจจุบนัไดส้รา้งลฟิต์

และสิง่อํานวยความสะดวกอื่นๆเพิม่เตมิ หากกไ็ม่ไดล้ดคุณค่าของความโบราณที่แท้จรงิลงแมแ้ต่น้อย สิง่ที่ถอื

เป็นไฮไลท์สําคญัของที่ต้องยกให้ส่วนหอคอยเลยค่ะ เพราะหอคอยของปราสาทแห่งนี้นัน้ถือว่าเป็นหนึ่งใน

หอคอยเก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ นยงัคงสภาพอยูจ่นถงึปัจจบุนัเชยีวนะคะ  แน่นอนว่าทําเลดบีนเนินเขาขนาด

นี้ววิต้องไม่เบาซึง่กจ็รงิค่ะ โดยเราสามารถขึน้บนัไดสูง 4 ชัน้ ที่นํานักท่องเที่ยวไปสู่ชัน้บนสุดเพื่อชมทวิทศัน์ที่

งดงามรอบๆปราสาทและแม่น้ําคโิซ และหอ้งต่างๆในแต่ละชัน้ รวมถงึห้องที่ใช้สอดส่องศตัรทูี่เขา้ใกล้ปราสาท 

และห้องพักที่มีรูสําหรบัโยนหินเตือนภยัเมื่อข้าศึกเข้ามารุกราน เชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยากสัมผัสความ

คลาสสกิโบราณแบบแท้ๆ  พรอ้มววิธรรมชาตงิามๆ ปราสาทอนุิยามะ (ไมร่วมค่าเขา้ปราสาท) 



              

 

    

 
นําท่านเดนิทาง วดัโอสคุนันอน(Osu Kannon Temple) ตัง้อยูภ่ายในเมอืงนาโกย่า(Nagoya) จงัหวดัไอจิ

(Aichi) นบัว่าเป็นวดัในพระพุทธศาสนาทีม่ชีื่อเสยีงมากๆในแถบตอนกลางของนาโงยา(Nagoya)เลยนะคะ สิง่ที่

ทาํใหว้ดันี้มชีื่อเสยีงโด่งดงัมากๆกค็งเพราะวดัแห่งนี้นัน้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคนันอน ซึง่เชื่อกนัว่าเป็นเทพ

เจา้ทีข่ ึน้ชื่อเรือ่งความเมตตา ใกล้ๆ กนัยงัจะมแีหล่งชอ็ปป้ิงสุดปังใหข้าชอ็ปไดก้ระชุ่มกระชวยกนั สามารถเดนิ

เทา้ไปไดส้ายเลยนะคะเพราะถนนทางเดนิทีอ่ยูเ่ยือ้งกบับรเิวณวดักเ็ป็น ย่านช้อปป้ิงโอส(ุOsu Shopping 

Arcade) ทีม่รีา้นคา้และรา้นอาหารกว่า 400 รา้นเรยีงรายอยู่สองขา้งทาง แต่จะเน้นจาํหน่ายสนิคา้ทนัสมยั เช่น 

อุปกรณ์อเิลกทรอนิกส ์ชุดคอสเพลย ์และการต์ูนอะนิเมะ เป็นตน้ 

 
จากนัน้นําท่านชอ็ปป้ิงก่อนกลบัที ่DREAM JAZZ เอาทเ์ลท็ปารค์ เป็นแหล่งชอ็ปป้ิงในร่มยอดนิยม สถานที่

กวา้งขวางโออ่าเดนิสบายๆ มรีา้นคา้แบรนดด์งักว่า 56 รา้น ทีน่อกจากแบรนดท์ีไ่ดร้บัความนิยมทัว่ไปแลว้นัน้

ยงัมรีา้นทีม่คีวามพเิศษทีม่เีฉพาะทีน่ี่เท่านัน้ “อาท ิSEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, NIKE, 



              

 

    

Adidas และ FILA” ชัน้3F ถงึ 5F เป็นทีเ่ตม็ไปดว้ยสนิคา้แนวเเฟชัน่และศูนยอ์าหาร คนทีม่าเป็นครอบครวัมลีกู

เลก็ๆกไ็มต่อ้งห่วงเพราะมหีอ้งน้ําสาํหรบัเดก็ไวค้อยบรกิาร รวมทัง้ยงัมหีอ้งใหน้มสาํหรบัคุณแมล่กูอ่อนอกีดว้ย 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี          ROUTE INN HANDA HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง                                                                                             (B/-/-) 

 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX   

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาโกย่า   ประเทศญ่ีปุ่ น 
09.00  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 639  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

13.00  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เคร่ืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

08 – 12 พฤษภาคม 62 28,999 28,999 28,999 6,500 19,900 

12 – 16 พฤษภาคม 62 28,999 28,999 28,999 6,500 19,900 

17 – 21 พฤษภาคม 62 29,999 29,999 29,999 6,500 19,900 

22 – 26 พฤษภาคม 62 28,999 28,999 28,999 6,500 19,900 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62 28,999 28,999 28,999 6,500 19,900 

09 – 13 มิถนุายน 62 27,999 27,999 27,999 6,500 19,900 

16 – 20 มิถนุายน 62 27,999 27,999 27,999 6,500 19,900 

23 – 27 มิถนุายน 62 25,999 25,999 25,999 6,500 19,900 

26 – 30 มิถนุายน 62 27,999 27,999 27,999 6,500 19,900 
 
 



              

 

    

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

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน 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) รวมถงึ

ค่าภาษ ี

     สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึ่งกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ   

     ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า 

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

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

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    



              

 

    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้

ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง

ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการนําเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



              

 

    

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 



              

 

    

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



              

 

    

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


