
 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัร ์OSAKA KYOTO FREE DAY (5D2N) 
“KIX01 OSAKA สดุติ งกระดิ งแมว ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) ถึงเช้า กลบัดึกเที ยวสดุคุ้ม 
 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึ�นเครื�องที�สนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ612 DMK(กรงุเทพ) - KIX(โอซากา้ ) 01.15-08.40 

XJ611 KIX(โอซากา้) - DMK(กรงุเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื�องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัที  1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                            (-/-/-) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

22.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร ? ชั @น 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข E-F สายการบิน Air Asia X โดยมเีจา้หน้าที�ของบรษิทั
ฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้คําแนะนําเพื�อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบนิโดยมนํี�าหนักไม่เกิน 67 ก.ก. (: ชิ�น) และ ถือขึ�น
เครื�องบนิไดนํ้�าหนักไม่เกนิ < ก.ก. (ไม่จาํกดัจํานวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) กรณีต้องการซื�อนํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใต้ท้องเครื�องบินเพิ�ม 
จาํเป็นตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ** 

 

วนัที  2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) – วดัคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – อิออน 
มอลล ์                                                                                                                              (-/L/-) 

 

01.15  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซาก้า ประเทศญี ปุ่ น โดยสายการบิน Air Asia X 
เที�ยวบนิที� XJ612    ไม่มีบริการอาหาร และเครื องดื มบนเครื องใช้เวลาบินประมาณ V ชั  วโมง 

08.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซาก้า ประเทศญี ปุ่ น 
  ** ตามเวลาทอ้งถิ�น เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 6 ชั �วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา ** ทุกท่านผ่านขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางสู่ 
เมืองเกียวโต เมอืงหลวงเก่าของญี�ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามใหว้่าเป็น “เมอืงมรดกโลกสุดยิ�งใหญ่” 
จากการที�ภายในเมอืงมสีิ�งปลูกสรา้งตามวฒันธรรมที�เก่าแก่แสนลํ�าค่าจนได้รบัการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกของ
ยูเนสโก้มากที�สุดแห่งหนึ�งในโลก  ที�สําคญัเมอืงนี�ในอดตียงัเคยเป็นเมอืงหลวงของญี�ปุ่นก่อนจะถูกย้ายไปยงั
เมอืงโตเกยีว สิ�งเหล่านี�นี�เองเลยทําให้มแีหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมมากมาย รวมถงึจุดชมซากุระที�สวยงาม
มากดว้ยเช่นกนั 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูนาเบะ บฟุเฟ่ต ์
นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเกียวโต นําชมวดัคิโยมิสึ หรอืวดันํ�าใส ที�ตดิรอบสุดท้ายของการประกวด : ใน < สิ�ง
มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัที�ใหญ่และเก่าแก่ตั �งอยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมท่ีอนซุงวางเรยีงซ้อน
กนัตามแนวนอนตั �งจากพื�นดนิขึ�นมารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึ�งไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิ�ม เหมอืน
เรอืนไทย วดันี�มอีายุเก่าแก่ยิ�งกว่ากรุงเกยีวโต กว่า :,677 ปี มาแลว้ เป็นที�ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้
แห่งความรํ�ารวย มั �งคั �ง , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี�สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที�สวย
ที�สุดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื�ม
นํ�าศกัดิ Hสทิธิ Hสามสายอนัเกดิขึ�นจากธรรมชาตทิี�ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื�อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-
หล่อ สายสาม แขง็แรง   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตั �งอยูท่างตอนใตข้องเกยีวโต ศาลเจา้แห่งนี�
มชีื�อเสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) สแีดงจํานวนนับพนั ซึ�งตั �งเรยีงกนัเป็นอุโมงค์เส้นทางเดนิอยู่บรเิวณหลงั
อาคารหลกั เส้นทางนี�จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอนิาร ิ(Mount Inari) อนัศกัดิ Hสทิธิ Hซึ�งมคีวามสูง 6VV เมตร และ
เป็นอาณาบรเิวณส่วนหนึ�งของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ที�สาํคญัที�สุดในหมูศ่าลเจา้จาํนวนนับพนัที�
สกัการะเทพอนิาร ิ(Inari) ซึ�งเป็นเทพผูร้กัษาขา้ว ตามความเชื�อของศาสนาชนิโต เชื�อกนัว่าสุนัขจิ�งจอกนั �นเป็น
ผู้นําสารของอนิาร ิดงันั �นคุณจะสามารถพบเหน็รูปป ั �นสุนัขจิ�งจอกได้ทั �วไปในอาณาบรเิวณศาสนสถานแห่งนี� 
ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิมมีาตั �งแต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตั �งเกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 

 

 
 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล ์เพื�อใหท่้านไดจ้บัจ่ายใชส้่อย ซื�อของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ที�พกั โดยภายใน
เป็นห้างสรรพสนิค้าที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทนัสมยัสไตล์ญี�ปุ่น มี
รา้นคา้ที�หลากหลายมากกว่า :[7 รา้นจาํหน่ายสนิคา้แฟชั �น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�
ย ังมีร้านเสื�อผ้าแฟชั �นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และ
ซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

คํ า อิสระอาหารคํ า เพื อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที ยว  
                   เดนิทางกลบัสู่เมอืงโอซากา้ 
พกัที          BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที  3 อิสระเตม็วนั หรือเลือกซื@อทวัรย์นิูเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั                                      (B/-/-) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหาร อสิระตามอธัยาศยัใหท่้านเลอืกชอ้ปปิ�งตามยา่นดงัของมหานครโอซาก้า โดยการนั �งรถไฟ (ไมร่วมค่า
รถไฟ) ท่านสามารถนั �งรถไฟ JR เพื�อเดนิทางเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวชื�อดงั อาท ิ
-  ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ�งชื�อดงัของนครโอซาก้า ภายในย่านนี�มรีา้นค้าเก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นค้าอนัทนัสมยั 
และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทั �งสาํหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึ�งยา่นนี�ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบนัเทงิชั �นนําแห่งหนึ�ง
ของนครโอซาก้า อกีทั �งยงัมรีา้นอาหารทะเลขึ�นชื�อมากมาย ซึ�งเสน่หอ์ย่างหนึ�งคอื ทุกรา้นจะประดบัประดารา้น
ของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ�งดดัทาํใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึ�งนกัท่องเที�ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกนั
เป็นที�ระลกึอย่างมาก และรา้นค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที�สุด เพื�อดงึดูด
ลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี�คอื ตกึรปูเครื�องหมายการค้าของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื�อ
ดงัจากญี�ปุน่นั �นเอง   
-  โอซาก้า อะควอเรี ยม เป็นพพิธิภณัฑ์สตัว์นํ�าในร่มที�ใหญ่ที�สุดในโลก ท่านจะได้พบกบัปลาฉลามวาฬที�มี
ขนาดใหญ่ที�หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทติย์ ที�มขีนาดตวัใหญ่ราคาประเมนิมไิด้และ
เพลนิตากบัสตัวม์ชีวีติใตนํ้�านานาชนิดจากทั �วทุกมุมโลก อาทเิช่น ปลาโลมา, ปแูมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ 
เป็นตน้  
-  วดัชิเทน็โนจิ วดัที�มอีายเุก่าแก่ที�สุดของเมอืงโอซาก้าประมาณ :,j77 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี�ปุ่น 
โดยมจีดุเด่นอยูท่ี� เจดยี ์[ ชั �นอนัวจิติร สรา้งตามแบบสถาปตัยกรรมสมยั อาซุกะ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป
หลายองค์ หรอืท่านที�สนใจเดนิทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (ไม่รวมในรายการทวัร)์ ร่วมสนุกท้าทายกับ
เครื�องเล่นหลากหลายชนิดตื�นเต้นระทกึใจจากหนังดงัที�ท่านชื�นชอบ เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื�อง “แบค็ดราฟท”์
ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเรื�อง“จูราสสคิพาร์ค” นั �งเรอืเพื�อพบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ใน
เหตุการณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า :,[77 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครื�องเล่น
ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ที�รอใหท่้านพสิูจน์ความมนัส ์พรอ้มทั �งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซน
สวนสนุกสไตล์ครอบครวัให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารกัชื�อดงัของญี�ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, 
Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที�สร้างเพื�อเอาใจเหล่า
สาวกของแฮรร์ี�พอตเตอร ์ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร ์อาท ิ
ปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกบัการสํารวจหอ้งเรยีนเวทมนตรค์าถา ยา่นฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาด
ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั �งหลาย และที�ไม่ควรพลาดชมิคอื บตัเตอรเ์บยีร ์เครื�องดื�มที�ไดร้บัความนิยมในโลก
ของพ่อมดและแม่มดแห่งนี� [ไม่มแีอลกฮอล]์ และที�พลาดไม่ไดค้อืในโซนนี�ที�ถอืว่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�ดทีี�สุด
ของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที�มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที�ทันสมัยในการ



 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายภาพ jK ที�จะสรา้งความตื�นเต้นเรา้ใจใหท่้านเสมอืนท่านไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตรไ์ปกบัแฮรร์ี�พอตเตอร์
เลยทเีดยีว ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเครื�องเล่นนานาชนิดอย่างจใุจ  

 เพื อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที ยง และอาหารคํ าตามอธัยาศยั 
พกัที          BLOEMEN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที  4 ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคโุรมง – ชินไชบาชิ – ริงกเุอ้าทเ์ลท็ – สนามบินโอซาก้า       (B/L/-)                                                                                                                            
 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ�งถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง สมัผสัความ

ยิ�งใหญ่และชมนิทรรศการที�จดัแสดงอยู่ภายใน ซึ�งเล่าถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทั �งประวตัแิละขา้วของ
เครื�องใช ้ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คีาํสั �งใหก่้อสรา้งปราสาทแห่งนี� 

 

 
 

 ออกเดนิทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที�มชีื�อเสยีงและเก่าแก่มากที�สุดแห่งหนึ�งของเมอืงโอซาก้า จนได้รบั
สมญานามว่าเป็น ครวัของโอซากา้(Osaka’s Kitchen) กนัเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทา  งเดนิ Arcade 
เลก็ๆทอดยาวประมาณ {77 เมตร 6 ขา้งทางจะเต็มไปด้วยรา้นค้าต่างๆกว่า :{7 รา้นค้า ขายทั �งของสด และ
แบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหารพื�นเมอืงมากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี@ฟรี ชอ้ปปิ�งสนิคา้เครื�องสาํอางค ์อาหารเสรมิ เครื�องประดบัคุณภาพด ี
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปปิ�งชื�อดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี�มรีา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบั
รา้นค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทั �งสําหรบัเดก็ และผู้ใหญ่ ซึ�งย่านนี�ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและ
บนัเทงิชั �นนําแห่งหนึ�งของนครโอซาก้า อกีทั �งยงัมรีา้นอาหารทะเลขึ�นชื�อมากมาย ซึ�งเสน่หอ์ย่างหนึ�งคอื ทุกรา้น
จะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ�งดดัทําใหเ้ป็นรูปป ูกุ้ง และปลาหมกึ ซึ�งนักท่องเที�ยวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นที�ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจดุเด่นใหแ้ก่รา้นของตนให้ได้
มากที�สุด เพื�อดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี�คอื ตกึรปูเครื�องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ 
ผลติภณัฑข์นมชื�อดงัจากญี�ปุน่นั �นเอง 
 

 
 

นําท่านเดนิทางสู่ ริงก ุเอาทเ์ลต็ (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปปิ�งใหญ่ใกลก้บัสนามบนิคนัไซ ใหท่้านเพลดิเพลนิ
กบัการเลอืกซื�อสนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชื�อดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครื�องสาํอาง, เครื�องประดบั, 
เสื�อผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุน่โกอนิเตอร์



 

 

 

 

 

 

 

 

มากมายกบัคอลเลคชั �นเสื�อผา้ล่าสุด อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione 
Tessile ฯลฯ พรอ้มทั �งเลอืกซื�อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรอืจะ
เลอืกดเูครื�องประดบั และนาฬกิาหรอูย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้
แฟชั �น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซื�อสนิคา้สาํหรบัคุณหนู  Aigle, 
Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิคา้อื�นๆอกีมากมาย ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั 
อิสระอาหารคํ า เพื อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที ยว 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่ สนามบนิคนัไซ เพื�อเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

23.55  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X 
เที�ยวบนิที� XJ611 ไม่มีบริการอาหาร และเครื องดื มบนเครื องใช้เวลาบินประมาณ V ชั  วโมง 

 

วนัที  5  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)  (-/-/-)                                                                                                                  
 

04.00 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความ
ประทบัใจ 

 

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

** หากลกูค้าท่านใดที จาํเป็นต้องออกตั hวภายใน (ตั hวเครื องบิน , ตั hวรถทวัร ์, ตั hวรถไฟ) กรณุาสอบถาม
เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครั @งก่อนทาํการออกตั hวเนื องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี ยนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั @งนี@เพื อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

j-E ท่าน  
อตัราท่านละ 

? เดก็ j ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน ?j 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
?j ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดี ยว 
เพิ ม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั hว
เครื องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดินทางเดือนมิถนุายน 2562 
05 – 09 มิถนุายน 62 16,989 16,989 16,989 3,500 9,900 
07 – 11 มิถนุายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 
12 – 16 มิถนุายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 
14 – 18 มิถนุายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 
19 – 23 มิถนุายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 
21 – 25 มิถนุายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 
26 – 30 มิถนุายน 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 
28 มิ.ย.-02 ก.ค. 62 18,989 18,989 18,989 3,500 9,900 

เดินทางเดือนกรกฎาคม 2562 
05 – 09 กรกฎาคม 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
12 – 16 กรกฎาคม 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 
13 – 17 กรกฎาคม 62 21,989 21,989 21,989 3,500 9,900 
14 – 18 กรกฎาคม 62 21,989 21,989 21,989 3,500 9,900 
15 – 19 กรกฎาคม 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 
19 – 23 กรกฎาคม 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
25 – 29 กรกฎาคม 62 22,989 22,989 22,989 3,500 9,900 
26 – 30 กรกฎาคม 62 22,989 22,989 22,989 3,500 9,900 

เดินทางเดือนสิงหาคม 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

08 – 12 สิงหาคม 62 22,989 22,989 22,989 3,500 9,900 
09 – 13 สิงหาคม 62 22,989 22,989 22,989 3,500 9,900 
23 – 27 สิงหาคม 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 
30 ส.ค.- 03 ก.ย. 62 20,989 20,989 20,989 3,500 9,900 

เดินทางเดือนกนัยายน 2562 
04 – 08 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
06 – 10 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
11 – 15 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
13 – 17 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
18 – 22 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
20 – 24 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
25 – 29 กนัยายน 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 
27 ก.ย.- 01 ต.ค. 62 19,989 19,989 19,989 3,500 9,900 

เดินทางเดือนตลุาคม 2562 
02 – 06 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
03 – 07 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
04 – 08 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
05 – 09 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
09 – 13 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 4,500 11,900 
10 – 14 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 4,500 11,900 
11 – 15 ตลุาคม 62 25,989 25,989 25,989 4,500 11,900 
12 – 16 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
16 – 20 ตลุาคม 62 23,989 23,989 23,989 4,500 11,900 
17 – 21 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 22 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
19 – 23 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
20 – 24 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
21 – 25 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
22 – 26 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
23 – 27 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
24 – 28 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 
25 – 29 ตลุาคม 62 24,989 24,989 24,989 4,500 11,900 

 

 

** อตัรานี@ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ น ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง ? ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง j ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทั @งนี@ท่านสามารถให้มากกว่านี@ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี@ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิo ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง j ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มีที นั  งบนเครื องบิน) 

 

** ท่านที ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื อการท่องเที ยว ประเทศญี ปุ่ น ไม่
จาํเป็นต้องยื นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน ?p วนั ต่อครั @ง **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิo  อตัรานี@เฉพาะนักท่องเที ยว ที ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั@น กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิo  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการนี@ รวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง   
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั �วเครื�องบนิ ตามที�ตามที�ตาราง 
อตัราค่าบรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง
ใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยมีนํ@าหนักไม่เกิน js ก.ก. (? ชิ@น) และ ถือขึ@นเครื องบินได้นํ@าหนักไม่เกิน t ก.ก. (ไม่จาํกดั
จาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา  

หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Hในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Hในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตาม

กรมธรรม)์  



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี@ ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง : 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 6 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถใหม้ากกว่านี�ไดต้ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ Hในการเรยีกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที�
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงื อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย V7 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที�นั �งการจองภายใน 

6 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี� กรณุาชาํระเงนิใน6วนัถดัไป ก่อนเวลา :{.77 น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ
ทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรยีดเดมิ ท่าน
จําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ Hไปตามระบบ ตามลําดับ 
เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณลีกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี�ยนชื�อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง < วนั ขอสงวนสทิธิ Hไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี
ที�ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื อนไขการยกเลิก และ เปลี ยนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที�ชาํระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดที มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า Fp วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที�ชาํระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Hไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรยีมการจดัการนําเที�ยวให้แก่นักท่องเที�ยว 
เช่น การสาํรองที�นั �งตั �วเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ Hไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

• กรณตีอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย < วนั ก่อนออนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Hในการ
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรยีดวนัเดินทาง (เลื�อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ Hในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ�นจรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจาํนวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทั �งสิ�น 

 

เงื อนไขสาํคญัอื นๆที ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย V7 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี�จะประสานงาน 
เพื�อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Hในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้
ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณี
พเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

• กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื�องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจา้หน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบั
ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ�งสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื�อ
เช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย V ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสียหายใดๆบรษิัทขอสงวนสิทธิ Hในการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี�ท่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย < วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร ์เพื�อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื�อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี
มคี่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Hในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรณุาส่งรายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที�หลงัจากชาํระเงนิกรณีที�ท่าน
เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

• กรณทีี�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Hในการรบัผดิชอบไมว่่าส่วน
ใดส่วนหนึ�ง หากท่านไมด่าํเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื�อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้าน
อยา่งน้อย V หรอื < วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากตอ้งการเปลี�ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็น
กรณพีเิศษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที�ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า { เดอืน ณ วนักลบั  
• การให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเที�ยวที�เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บรกิารจะต้องหวงัสนินํ�าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื�องปกต ิจงึรบกวนใหท่้านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี�เพื�อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 
- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี�โมงเยน็กจ็ะเริ�มมดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ :-6 ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยวกลางแจ้ง 
เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่น
กนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Hเปลี�ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื�อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทางบรษิัทจะ
คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีี�จาํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิ�ม ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ
ขอสงวนสทิธิ H ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก
ระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Hในการไม่
สามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหท่้าน เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

- กรณทีี�ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Hไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ�นตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ี�ท่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้า
หนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการบนิ หรอื 
เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ Hไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวง
การต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษิทัเรว็
ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที�บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยงัไม่แ 
(ตั �วเครื�องบนิ) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั �วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิ Hในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บักระบวนการและขั �นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิ Hในการเลอืกที�นั �งบนเครื�องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามที�สุด
ใหท่้านไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สุด  



 

 

 

 

 

 

 

 

- ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ
ทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี�ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ V ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 
บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีี�ท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณใีดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ H
ในการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหนึ�งทั �งสิ�น 

- ขอสงวนสทิธิ Hการเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทั �งสิ�นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านั �น 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ H ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ H ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิ Hในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที�ท่านตอ้งการ  

- รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 
*เมื อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื อนไขข้อตกลงทั @งหมดนี@แล้ว* 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

  


