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KIX03 OSAKA TAKAYAMA (5D3N)
“OSAKA TAKAYAMA สุดขอบฟา สายลมหนาว”
สายการบิน NOK SCOOT (XW)

2

บินดวยสายการบิน นกสกูต (XW) : ขึ้นเครื่องสนามบินดอนเมือง (DMK)
23.40 – 07.10
XW112
DMK(กรุงเทพ) - KIX(คันไซ)
08.30 – 12.45
XW111
KIX(คันไซ) - DMK(กรุงเทพ)
**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนา้ํ หนักไมเกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

20.30น.

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1
ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3 สายการบิน Nok Scoot โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
ออกเดิ น ทางสู ท า อากาศยานนานาชาติ คั น ไซ โอซาก า ประเทศญี่ ปุ น โดยสายการบิ น Nok Scoot
เที่ยวบินที่ XW112 ** ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **

23.40น.

วันที่ 2
07.10น.

(-/-/-)

สนามบินคันไซ – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – ดูไฟหมูบาน Nabana no sato นาโกยา

(-/L/-)

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2
ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสู เกียวโต(Kyoto) เปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุนมายาวนานที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนุ
ถึง 1868 รวมๆ 1,100 ป เกียวโตจึงเปนเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญี่ปุน อีกทั้ง
เมืองเกียวโตยังมักจะรอดพนจากการเปนเปาโจมตีตางๆเมื่อเกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียชวง
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ด ว ย ทํ า ให เ กี ย วโตยั ง คงสภาพวั ด ศาลเจ า และสิ่ ง ก อ สร า งที่ มี คุ ณ ค า ทางด า น
ศิลปะวัฒนธรรมและเกาแกเอาไว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต ตั้งอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหง
นี้มีชื่อเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลัง
อาคารหลัก เสนทางนี้จะตรงไปยังปาในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และ
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ค่ํา
พักที่

เปนอาณาบริเวณสวนหนึ่งของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจาที่สําคัญที่สุดในหมูศาลเจาจํานวนนับพัน
ที่สักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเปนเทพผูรักษาขาว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกันวาสุนัขจิ้งจอกนั้น
เปนผูนําสารของอินาริ ดังนั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปปนสุนัขจิ้งจอกไดทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหง
นี้ ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแตสมัยโบราณ กอนการกอตั้งเกียวโตเปนเมืองหลวงในป 794
นําทานเดินทางสูเมืองเกียวโต นําชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ําใส ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอน
กันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม
เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ
เทพเจาแหงความร่ํารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงนี้สามารถถายภาพ ณ
จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ
และเชิญดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย สาย
สอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง
จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญี่ปุนตบแตงตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ที่ระลึกเกี่ยวกับ
ญี่ปุนขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุน มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเปนไสถั่วแดง
สูตรดั้งเดิม, ไสสตรอเบอรรี่, ชอคโกแลต เปนตน หรือวาจะเปนชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณที่โดงดัง
ที่สุดในญี่ปุน คือ เกอิชา เปนตุกตาแตงกายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซึ่งควรคาแกเปนของ
ฝากของที่ระลึกในราคายอมเยาว, เครื่องเซรามิค ญี่ปุน ทั้งกาน้ําชา ถวย ชาม ตางๆ และของที่ระลึก อีก
มากมายนานาชนิด
นําทานชม หมูบานNabana no Sato Illumination เทศกาลประดับไฟชวงหนาหนาวที่เคยไดจัดอันดับวา
ใหญที่สุดในญี่ปุน ตั้งอยูที่จังหวัด มิเอะ ใกลๆกับเมืองนาโกยาไฮไลทของที่นี่ ที่ทุกคนตางอยากมาถายรูปดวย
ก็คือ อุโมงไฟยาวสุดลูกหูลูกตา และ การแสดงไฟไฮไลทของที่นี่ ที่จะเปลี่ยนตีมไปทุกๆป
อิสระอาหารค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
โรงแรม APA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา
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วันที่ 3
เชา

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

นาโกยา – ทาคายามา – เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ - หมูบานชิราคาวะโกะ – กิฟุ

(B/L/-)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ทาคายามา(Takayama) เปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณี ยุ ค เอโดะเข า ด ว ยกั น ตั้ ง อยู บ ริ เ วณที่ โ อบล อ มไปด ว ยภู เ ขาน อ ยใหญ ใ นจั ง หวั ด กิ ฟุ ดํ า รงไว ซึ่ ง
บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็ม
เปยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกตางกับเมือง
อื่นในญี่ปุนอยางชัดเจนเนื่องจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศนที่สวยงาม พื้นที่บริเวณเมือง
ทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกปองและอนุรักษพื้อที่บริเวณชายปานั้นเอง
เมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุนดั้งเดิมอยางแทจริงนําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้ง
อดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลา
กวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐใน
ยุค เอะโดะเพี ย งแห ง เดี ย วที่ ข า มพ น ยุ ค สมั ย มาได อ ย า งสมบูร ณ ซึ่ ง ภายในนี้ ป ระกอบด ว ยบริ เ วณไต ส วน
พิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่ ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน จากนั้น
นําทานเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของ
บานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนา
ประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเชื่อของคนญี่ปุน
โบราณสมัยกอน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตั้งอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงนี้มีวิว
ทิวทัศนที่สวยงาม บานแตละหลังเปนบานสไตลญี่ปุนแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือ
คนที่กําลังพนมมืออยู หลังคาสรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถมมีหองใต
หลังคาที่กวางขวางสําหรับเอาไวเลี้ยงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานนี้สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํานา
เลี้ยงไหม เสริมดวยการทองเที่ยวแบบพอเพียงเปนหลัก
นําทานขาสูเมือง กิฟุ (GIFU) เปนเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีต
มีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญี่ปุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะ
บุนะงะ ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ตั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเปนฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุน
อิสระอาหารค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
โรงแรม GIFU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเทา
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วันที่ 4
เชา

เที่ยง

โอซากา – ปราสาทโอซากา – ชินไชบาชิ – ริงกุเอาทเล็ท

(B/L/-)

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัส
ความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและ
ขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ยาน ชินไซบาชิ ยานชอปปงชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไป
กับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี
และบันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ
ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยว
ใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกราน
ของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมาย
การคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุนนั่นเองใหทานไดเลือกชอปปงตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปงใหญใกลกับสนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลิน
กับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ
, เสื้อผา, กระเปา, รองเทาอุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟา และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญี่ปุนโกอินเตอร
มากมายกั บคอลเลคชั่น เสื้ อผ าลาสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione
Tessile ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซื้อกระเปาไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา
แฟชั่ น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อ เลื อ กซื้ อ สิ น ค า สํ า หรั บ คุ ณ หนู Aigle,
Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคาอื่นๆอีกมากมาย
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ค่ํา
พักที่

วันที่ 5

อิสระอาหารค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
โรงแรม KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเทา

สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

เชา
05.30น.

บริการอาหารเชา แบบ SET BOX
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุน

08.30น.

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่

12.45น.

XW111 ** ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
******************************************************************

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500
บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ
(Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพือ่ การทองเที่ยว ประเทศญี่ปนุ ไม
จําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **
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อัตราคาบริการ
1 เด็ก 2 ผูใหญ
1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง
ผูใหญ หองละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไมเกิน
กําหนดการเดินทาง
2-3 ทาน
(เด็กอายุไมเกิน
12 ป)
อัตราทานละ
12 ป)
อัตราเด็ก ทาน
อัตราเด็ก ทานละ
ละ
วันเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562
02 – 06 ธันวาคม 61
31900
31900
31900
07 – 11 ธันวาคม 61
31900
31900
31900
09 – 13 ธันวาคม 61
30900
30900
30900
14 – 18 ธันวาคม 61
29900
29900
29900
16 – 20 ธันวาคม 61
29900
29900
29900
21 – 25 ธันวาคม 61
29900
29900
29900
23 – 27 ธันวาคม 61
29900
29900
29900
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
39900
39900
39900
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62
39900
39900
39900
04 – 08 มกราคม 62
27900
27900
27900
06 – 10 มกราคม 62
26900
26900
26900
11 – 15 มกราคม 62
27900
27900
27900
13 – 17 มกราคม 62
26900
26900
26900
18 – 22 มกราคม 62
27900
27900
27900
20 – 24 มกราคม 62
25900
25900
25900
25 – 29 มกราคม 62
27900
27900
27900

พักเดี่ยว ไมใชตั๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา อัตรา
หองละ ทานละ

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
9,000
9,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
27,900
27,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
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27 – 31 มกราคม 62
01 – 05 กุมภาพันธ 62
03 – 07 กุมภาพันธ 62
08 – 12 กุมภาพันธ 62
10 – 14 กุมภาพันธ 62
15 – 19 กุมภาพันธ 62
17 – 21 กุมภาพันธ 62
22 – 26 กุมภาพันธ 62
24 – 28 กุมภาพันธ 62
01 – 05 มีนาคม 62
03 – 07 มีนาคม 62
08 – 12 มีนาคม 62
10 – 14 มีนาคม 62
15 – 19 มีนาคม 62
17 – 21 มีนาคม 62
22 – 26 มีนาคม 62
24 – 28 มีนาคม 62

26900
27900
26900
27900
26900
30900
26900
27900
26900
29900
28900
29900
28900
30900
29900
33900
32900

26900
27900
26900
27900
26900
30900
26900
27900
26900
29900
28900
29900
28900
30900
29900
33900
32900

26900
27900
26900
27900
26900
30900
26900
27900
26900
29900
28900
29900
28900
30900
29900
33900
32900

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
8,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
8,000
8,000

18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
20,900
18,900
18,900
18,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
21,900
21,900

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเทีย่ ว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100
USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราคาบริการนี้ รวม
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษี
สนามบินและคาภาษีนา้ํ มันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวา เที่ยว
ใด เที่ยวหนึ่งกรุณาติดตอเจาหนาทีเ่ ปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตวั๋ เครือ่ งบิน
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ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบุ
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทอ งเครือ่ งบิน สายการบิน Nok Scoot อนุญาตใหโหลดกระเปา
สัมภาระลงใตทองเครือ่ งบิน โดยมีนา้ํ หนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่องบินไดนา้ํ หนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไม
จํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)
 คาโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมที่พัก ไปเปน
เมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 คาเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารใน
หองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1
ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด
มาตรฐาน
× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน
และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน
2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จํ าเป น ต อ งทํ า จองเข า มาใหม นั่ นหมายถึ ง ว า กรณี ที่มี คิว รอ (Waiting List) ก็ จ ะใหสิ ท ธิ์ ไปตามระบบ ตามลํ า ดั บ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณี
ที่ไมสามารถหาคนมาแทนได

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว
เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต
ปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการ
ดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

11

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆทีท่ านควรทราบกอนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถ
เดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน
เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง
ใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7
วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา
กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีท่ี
ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ
 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวา
สวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตร
โดยสาร
 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให
ทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ
กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ
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 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคา
หองพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยว
กลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบน
หิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา
 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึง
ขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หาก
ระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมา
จายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะ
ไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอ ย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มี
กระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทาง
สายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย
พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัท
เรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋ว
เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

13

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง
อาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตาง
กัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)
 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ทานตองการ
 รายการนี้ เ ป น เพี ย งข อ เสนอที่ ต อ งได รั บ การยื น ยั น จากบริ ษั ท ฯอี ก ครั้ ง หนึ่ ง หลั ง จากได สํ า รองโรงแรมที่ พั ก ใน
ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว**
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

