OSAKA TAKAYAMA KYOTO NARA (5D3N)
“KIX02 OSAKA ซากุระ สุดจัดปลัดบอก”
สายการบิน NOK SCOOT (XW)

บินด้วยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) : ขึ้นเครื่องสนามบินดอนเมือง (DMK)
XW112
DMK(กรุงเทพ) - KIX(คันไซ)
23.40 – 07.10
XW111
KIX(คันไซ) - DMK(กรุงเทพ)
08.30 – 12.10
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
20.30น.

23.40น.

วันที่ 2
07.10น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1
ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3 สายการบิ น Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปนุ่ ไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝา่ ฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ คันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิน Nok Scoot
เทีย่ วบินที่ XW112 ** ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง
่ **

สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – อิออนมอลล์

(-/L/-)

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ ประเทศญี่ปนุ่ (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2
ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นําท่านเดินทางสู่ เกียวโต(Kyoto) เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป่นุ มายาวนานที่สุด คือตัง้ แต่ปีค.ศ. 794 จนุ
ถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญทีเ่ ต็มไปด้วยประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของญี่ป่นุ อีกทัง้
เมือ งเกียวโตยังมักจะรอดพ้นจากการเป็ นเป้าโจมตีต่างๆเมื่อ เกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ด้ ว ย ทํ า ให้ เ กี ย วโตยัง คงสภาพวัด ศาลเจ้ า และสิ่ง ก่ อ สร้ า งที่มี คุ ณ ค่ า ทางด้ า น
ศิลปะวัฒนธรรมและเก่าแก่เอาไว้ นํ าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นํ าชมวัดคิ โยมิ สึ หรือวัดนํ้ าใส ที่ตดิ รอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงา
ชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดินขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่
ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือนเรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ น
ทีป่ ระดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความรํ่ารวย มังคั
่ ง่ , นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียง
แห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม
พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ้ าศักดิ ์สิทธิสามสายอั
นเกิดขึน้ จากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา
์
โดยเชือ่ ว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง จากนัน้ เดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปนุ่ ตบ

แต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพืน้ เมือง ทีร่ ะลึกเกีย่ วกับญี่ปนุ่ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ทีข่ น้ึ ชือ่ ทีส่ ุดของ
ญี่ปนุ่ มีให้ท่านได้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็ นไส้ถ ั ่วแดงสูตรดัง้ เดิม, ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็ น
ต้น หรือว่าจะเป็ นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ท่โี ด่งดังที่สุดในญี่ป่นุ คือ เกอิชา เป็ นตุ๊กตาแต่งกาย
ด้วยชุดกิโมโนประจําชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็ นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ , เครื่อง
เซรามิค ญี่ปนุ่ ทัง้ กานํ้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึก อีกมากมายนานาชนิด
เทีย
่ ง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร ** พิเศษ! บุฟเฟต์ นาเบะเซ็ท**

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี้

คํา่
พักที่

มีชอ่ื เสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซึ่งตัง้ เรียงกันเป็ นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลัง
อาคารหลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ ์สิทธิ ์ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และ
เป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริเป็นศาลเจ้าทีส่ ําคัญทีส่ ุดในหมู่ ศาลเจ้าจํานวนนับพันที่
สักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเป็นเทพผูร้ กั ษาข้าว ตามความเชือ่ ของศาสนาชินโต เชือ่ กันว่าสุนขั จิ้งจอกนัน้ เป็ น
ั ้ นัขจิ้งจอกได้ท ั ่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแห่งนี้
ผูน้ ํ าสารของอินาริ ดังนัน้ คุณจะสามารถพบเห็นรูปปนสุ
ศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริ มีมาตัง้ แต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตัง้ เกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794 นําท่านเดินทางเข้าสู่
อิ ออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จบั จ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเข้าทีพ่ กั โดยภายในเป็ นห้างสรรพสินค้า
ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนั สมัยสไตล์ญ่ปี ่นุ มีร้านค้าที่หลากหลาย
มากกว่า 150 ร้านจําหน่ ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภ ายในบ้าน นอกจากนี้ยงั มีร้านเสื้อผ้า
แฟชันมากมาย
่
เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกต
ขนาดใหญ่ เป็นต้น
อิ สระอาหารคํา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
APA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

เที่ยง

คํา่
พักที่

หมู่บา้ นทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ– มิเอะ

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตัง้ อยู่บริเวณทีโ่ อบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดํารงไว้ซ่งึ บรรยากาศ
และขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กบั เมืองทีไ่ ด้รบั พรให้เต็มเปี่ ยมไปด้ วย
วัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้ แตกต่างกับเมืองอื่นในญี่ปนุ่ อย่าง
ชัดเจนเนื่องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม พืน้ ทีบ่ ริเวณเมืองทาคายามะจึงถูก
ปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรกั ษ์พอ้ื ทีบ่ ริเวณชายป่านัน้ เอง นํ าท่านชมความ
งาม เมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ป่นุ ดัง้ เดิมอย่างแท้จริงนํ าท่านชมสถานที่สําคัญเมื่อ
ครัง้ อดีต ที่ทําการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทัง้ ที่ทํางาน และที่อยู่อาศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ น
เวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีทแ่ี ล้ว เป็นทีท่ ําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุค สมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวน
พิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน) จากนัน้
นําท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงั คงอนุ รกั ษ์แบบของ
บ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่ า
ประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุ ปมิโสะชิรุ ตุ๊ก ตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุ๊ก ตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น
โบราณสมัยก่อน
อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้ อยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รบั
การขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มวี วิ
ทิวทัศน์ทส่ี วยงาม บ้านแต่ละหลังเป็นบ้านสไตล์ญ่ปี นุ่ แบบดัง้ เดิม ทีห่ ลังคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคน
ที่กําลังพนมมืออยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ท่แี ข็งแรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้
หลังคาทีก่ ว้างขวางสําหรับเอาไว้เลีย้ งหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บา้ นนี้ส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกร ทํานา เลีย้ ง
ไหม เสริมด้วยการท่องเทีย่ วแบบพอเพียงเป็นหลัก
อิ สระอาหารคํา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
UENO FLEX HOTEL , MIE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

นารา – นาราปาร์ค – ภูเขาโยชิโนะ – ชินไชบาชิ – โอซาก้า

(B/L/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

นําท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นาราเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ป่นุ ตัง้ แต่ช่วงเริม่ แรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300600) จนกระทังเมื
่ องหลวงถูกย้ายในปี 784 ทีเ่ มืองนารามีวดั โทไดจิ ที่มชี ่อื เสียงมากจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่
หรือหลวงพ่อโต และมีศาลเจ้าคาซูงะตัง้ อยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลาง
อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากจึงทําให้สวนแห่งนี้เป็นเสมือทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจสําหรับผูค้ น เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มี
วัดและศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่งได้รบั การจดทะเบียนเป็ นมรกดโลก เช่น วัดโฮริวจิ ซึ่งเป็ นวัดไม้ท่เี ก่าแก่
ทีส่ ุดในโลก ในช่วงซากุระบานนัน้ ภูเขาทางตอนใต้ของนารา เป็ นอีกจุดหนึ่งที่มชี ่อื เสียงในการชมซากุระ นันก็
่
คือภู เขาโยชิโนะ ด้านบนเขานัน้ สามารถที่จะมองเห็นต้นซากุระหลายพันต้นเรียงรายออกดอกให้ชมอย่าง
สวยงาม นําท่านเดินทางสู่ สวนกวาง นารา (Nara Park) บอกเลยว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ดงั มากๆของเมือง
นาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็ น ที่อยู่ของกวางจํานวนมาก เมือ งนารานัน้ มีกวางเกือ บ 1200 ตัว ซึ่งทําให้
กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองนารา โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ ารักที่จะได้เห็นกันในระยะประชิดภายใน
บริเวณสวนแห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตัวเมืองนารา ใครทีก่ ลัวว่ากว้างจะดุกไ็ ม่ต้องกลัวกัน
ไปค่ะ เพราะกวางทีน่ ่จี ะค่อนข้างคุน้ เคยกันคนมากๆ ะบางตัวเชือ่ งและแสนรูม้ ากเว่อร์ ขนาดมีการโค้งประหนึ่ง
ทําการคํานับเพื่อของอาหารจากเราเพียงด้วย แค่จะมีเฉพาะบางช่วงที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยู่บ้างก็ ในตอนที่ให้
อาหารนี่ แ หล่ ะค่ ะ ที่ม ีข นาดบางตัว อาจจะเข้า มาดึง เสื้อ ผ้า หรือ กระเป๋าได้ แนะนํ า เลยว่า ให้แ ต่ ง ตัว รัด กุ ม
ทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวังระหว่างการให้อาหารจะดีสุด
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ ภูเขาโยชิ โนะ (Mount Yoshino) เป็ นจุดชมซากุระที่มชี ่อื เสียงในประเทศญี่ป่นุ มีซากุระมากถึง
200 สายพันธุ์ กว่า 30,000 ต้น มากทีส่ ุดในประเทศญี่ปนุ่ โดนเฉพาะซากุระทีข่ น้ึ ชือ่ ซากุระพันปี ในฤดูใบไม้ผลิ
จึงแน่ นขนัดไปด้วยต้นซากุระที่บานสะพรังสวยงามไปทั
่
วทั
่ ง้ ภูเขา นอกจากนี้ภูเขาโยชิโนะยังได้รบั การขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะ “สถานที่ศกั ดิสิ์ ทธิ ์และเส้นทางแสวงบุญในเทือกเขาคิอ”ิ สามารถเที่ยวชมศาล
เจ้าและวัดมรดกโลกพร้อมชมธรรมชาติอนั งดงามได้ทงั ้ 4 ฤดูกาล (**ในกรณี ที่ดอกซากุระไม่บาน ขอ
อนุญาติ พาทุกท่านไป ปราสาทโอซาก้าแทน**)
นําท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสําอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพ
ดี นําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชือ่ ดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรี า้ นค้าเก่าแก่ปะปนไป
กับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ สําหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่งย่านนี้ถอื ว่าเป็นย่านแสงสี และ
บันเทิงชัน้ นําแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชือ่ มากมาย ซึ่งเสน่หอ์ ย่างหนึ่งคือ ทุกร้าน
จะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให้เป็ นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ ะลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้
มากทีส่ ุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลโิ กะ
ผลิตภัณฑ์ขนมชือ่ ดังจากญี่ปนุ่ นั ่นเอง

คํา่
พักที่

วันที่ 5

อิ สระอาหารคํา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

เช้า
05.30น.

บริ การอาหารเช้า แบบ SET BOX
นําท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คนั ไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่

08.30น.

ออกเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Nok Scoot เที่ยวบิ นที่

12.45น.

XW111 ** ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง
่ **
เดิ นทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
******************************************************************

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

03 – 07 เมษายน 62
04 – 08 เมษายน 62
05 – 09 เมษายน 62
08 – 12 เมษายน 62
11 – 15 เมษายน 62
12 – 16 เมษายน 62
17 – 21 เมษายน 62
18 – 22 เมษายน 62
19 – 23 เมษายน 62

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
ิ
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกน
12 ปี )
อัตราท่านละ
12 ปี )
อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
เดินทางเดือนเมษายน 2562
29,999
29,999
29,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
29,999
29,999
29,999
37,999
37,999
37,999
38,999
38,999
38,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999

พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา อัตรา
ห้องละ ท่านละ

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900

** 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
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ ว
ใด เทีย่ วหนึ่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน
ตามทีต่ ามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน Nok Scoot อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึน้ เครื่องบิ นได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่
จํากัดจํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬาหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ ําให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไ ม่รวมจะชีแ้ 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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อ นเดินทางทุก ท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัม ภาระที่ม ีน้ํ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือ สัม ภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นงการจองภายใน
ั่
2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีค วามประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จําเป็ น ต้องทํา จองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี ี ค ิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ ์ไปตามระบบ ตามลําดับ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจํานวนจํากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชือ่ คนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื 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 ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ าํ ระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสํารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครื่องบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชือ่ ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเ รียดวันเดิน ทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหัก ค่า ใช้จ่า ยการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขน้ึ ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชําระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี
พิเศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
• กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษั ทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ

• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
์
• กรุณาส่งรายชือ่ ผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชําระเงินกรณีทท่ี ่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ย ว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีทจ่ี ําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว

• กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้า
หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางสายการบิน หรือ
เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษทั เร็ว
ทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไ ม่แ
(ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 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 ขอสงวน
สิทธิในการเลื
อกทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด
์
ให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดี่ยว (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
• ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
์
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ

• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

**เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

