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วนัที ่ รายการทวัร ์

มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) XJ612 00.55-08.40+1 - - - 

วนัทีส่อง 

สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – โอบาระ ซากรุะ –  

นาโกยา่  

 NAGOYA CYPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

- ✓ ✓ 

 

วนัทีส่าม 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– นาโกยา่ – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

✓ ✓ - 

 NAGOYA CYPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่

วดัคโิยมซิ ึ– พธิชีงชาญีปุ่่ น – อาราชยิามา่ – รถไฟโทร็อคโค – สวนป่าไผ ่ – 

สะพานโทเกซเึคยีว – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ& DutyFree  ✓ ✓ - 

 SARASA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ 
สนามบนิคนัไซ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)  

XJ613 09.50-13.50 
✓   
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ก าหนดการเดนิทาง 

 

 

วนัทีห่นึง่ของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

22:00 พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ ชัน้ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) เคาน์เตอร ์ สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์พบกบัเจา้หนา้ทีท่ีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บรเิวณหนา้เคานเ์ตอร์ C  

  *** หมายเหต ุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีและไมม่ปีระกาศ

เตอืนผูโ้ดยสารขึน้เครือ่ง ดงัน ัน้ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่ง

ออกอยา่งนอ้ย 45 นาท ี*** 

  สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ และตอ้งแจง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 7 วนัท าการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชว่งการเดนิทาง 

 

 

ผูใ้หญพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น 

 

พกัทา่นเดีย่ว จา่ยเพิม่ 

 

จ านวนทีน่ ัง่ 

8 - 12 ต.ค.65 30,999. - 6,000. - 35 

15 - 19 ต.ค.65 32,999. - 6,000. - 35 

22 – 26 ต.ค.65 36,999. - 6,000. - 35 

29ต.ค. – 2พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

5 – 9 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

12 – 16 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

19 – 23 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

26 – 30 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง  สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ – โอบาระ ซากรุะ – นาโกยา่  

 

01:15  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิ XJ612  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

08:40   ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอาทติยอ์ทุัย หลังผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้ม  

ตรวจเชค็สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก)  

- ปราสาทโอซากา้เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ถอืเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร์

ทีถู่กสรา้งขึน้จากด ารขิอง ฮ ิเดโยช ิโตโยโตม ิหนึง่ในสามแมท่ัพคนส าคัญของประวัตศิาสตรช์าติ

อาทติยอ์ทุัยเมือ่กวา่ 400 ปีมาแลว้  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  Senmi Shikizakura no Sato  

- ชกิซิากุระ (Shikizakura) (ตามสภาพอากาศ) มคีวามหมายว่า “ซากรุะสีฤ่ดู” ทีผ่ลบิานทัง้ในฤดู

ใบไมผ้ลแิละฤดใูบไมร้ว่ง ถกูปลกูไวก้วา่หมืน่ตน้ ทีโ่อบาระ เมอืงโทโยตา้ ทัศนยีภาพทีส่ามารถชมสี

ชมพูของชกิซิากุระทีบ่านในฤดูใบไมร้่วง ใบไมเ้ปลีย่นสสีแีดงสด และหมู่แมกไมเ้ขยีวขจใีนบรเิวณ

นัน้พรอ้ม ๆ กนัได ้เป็นการผสมผสานทีง่ดงามอยา่งแทจ้รงิ  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่กั  NAGOYA CYPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง หมูบ่า้นชริาคาวา - ทาคายามา่ - ซนัมาช ิซูจ ิ- นาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ                                                      

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ  

- หมูบ่า้นแหง่นี ้ตัง้อยูใ่นหบุเขาสงูหา่งไกลความเจรญิ ท าใหย้งัคงรักษาขนบธรรมเนยีม ประเพณีอันดี

งามไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ มเีอกลักษณ์เฉพาะตัวทีเ่รยีกวา่ “กชัโช ่สคุรุ”ิ (Gussho Style) โดยการสรา้ง

หลังคาเป็นสามเหลีย่มทรงสงูกว่า 60 องศาคลา้ยการพนมมอื และยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี 1995 อกีดว้ย  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เมอืงทาคายามา่  

- หรอืทีเ่รยีกอยา่งหนึง่ว่า ลติเต ิล้ เกยีวโต เมอืงเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาทีเ่ต็มไปดว้ยบอ่น ้ารอ้นและ

เสน้ทางชมธรรมชาต ิปัจจบุนัเป็นสว่นหนึง่ของจังหวัดกฟิ ุเมอืงซึง่มป่ีาไมอ้ดุมสมบรูณ์ มกีลิน่ไอของ

ประวัตศิาสตร ์ทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยธรรมชาตแิละทัศนยีภาพทีส่วยงาม  

ซนัมาช ิซูจ ิ 

- ยา่นเมอืงเกา่ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่อีายกุว่า 300 ปีไวบ้นถนนสายเล็กๆ ทีท่อด

ยาว ตลอดเสน้ทางนอกจากจะมบีา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศัยของคนแถบนี้แลว้ ก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นขายของ

ตา่งๆมากมาย  

 ยา่นซากาเอะ  

- ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเมอืงนาโกยา่ อสิระกบัการเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและของฝากคนทางบา้น อาท ิ

เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง ของแบรนดเ์นม สนิคา้แฟชัน่ตา่งๆ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั  NAGOYA CYPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   วดัคโิยมซิ ึ– พธิชีงชาญีปุ่่ น – อาราชยิามา่ – รถไฟโทร็อคโค – สวนป่า

ไผส่ะพานโทเกซเึคยีว – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ& Duty Free  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัคโิยมซิ ึ 

- วัดทีส่รา้งขึน้บนเนนิเขาโดยการใชท้อ่นซงุน ามาวางเรยีงกนัและไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกอกี

แหง่หนึง่ น าทา่นนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิแ์ละดืม่ “น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสาย” ทีเ่ชือ่ว่าเมือ่ดืม่แลว้จะประสบ

ความส าเร็จสามดา้นคอื “ชือ่เสยีง เงนิทองและสขุภาพ”  

จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado)  

- โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย อาราชยิามา่  

- สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของชนชัน้สงูสมยักอ่น แมเ้วลาจะผา่นไปเนิน่นาน แต่อาราชยิามา่ก็ยังคง

บรรยากาศไม่ต่างจากเดมิเลย โดยเฉพาะเทศกาลแห่งฤดูซากุระบานและใบไมเ้ลี่ยนส ีจะเป็น

สถานทีท่่องเทีย่วเลือ่งชือ่อกีแห่งหนึง่ทีนั่กท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวต่างชาตจิะตอ้งไมพ่ลาด

มาเยอืน น าทา่นชมธรรมชาตอินังดงามของเมอืงเกยีวโตทีอ่าราชยิามา่  

น ัง่รถไฟสายโรแมนตคิ (Torocco Train)  

- ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มธรรมชาตอินัแสนงดงามของเมอืงเกยีวโต ลัดเลาะแมน่ ้าโฮสเุคยีว  

ชมความสวยงาม ร่มรื่นของทวิไผ่อันเขียวขจีนับหมื่นตน้ตลอดขา้งทาง ณ สวนป่าไผ่(Bamboo 

Groves)  

- เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดนิเล่นใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาได ้

ยาก  

สะพานโทเกซเึคยีว  

- ชือ่ของสะพานนีแ้ปลวา่ สะพานขา้มสูด่วงจนัทร ์ยงัเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงอาราชยิามาอกีดว้ย  

 ยา่นชนิไซบาชแิละดวิตีฟ้ร ี 

- ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอซากา้ มรีา้นคา้เกา่แก ่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทันสมยั และสนิคา้หลากหลาย

รปูแบบทัง้ส าหรับเด็กและผูใ้หญ ่ซึง่ยา่นนีถ้อืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอ

ซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่ห ์อยา่งหนึง่คอื ทุกรา้นจะประดับประดารา้น

ของตนดว้ยแสงไฟนอีอนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและ

แวะถา่ยรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั :  SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว   



Page 6 of 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง สนามบนิคนัไซ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 

09:50  ออกเดนิทางจากสนามบนิคนัไซ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิ XJ613 

13:50  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื  

 

ประกาศศส าคญั: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บับรษัิท เป็นการช าระแบบจา่ย

ช าระขาด และบรษัิทไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่น

ไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศ

ในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิรวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
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ตามประกาศของรัฐบาลญีปุ่่ น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว 

ตัง้แตว่ันที ่10 มถินุายน 65 ทีเ่ดนิทางมาในรปูแบบคณะทัวร ์🔵กลุม่สนี ้าเงนิ (เสีย่งต ่า) 

ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้
- ไมต่อ้งตรวจRT-PCRทีส่นามบนิญีปุ่่ น 
- ไมต่อ้งกกัตัว 
- ไมต่อ้งแสดงผลการฉีดวคัซนี (vaccine certificate) 
-นักทอ่งเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลด 4แอปพลเิคชัน่ในโทรศัพทส์ว่นตวัดังนี ้ 
1. My SOS เพือ่ตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งการความชว่ยเหลอืเนือ่งจาก
สงสยัวา่อาจจะตดิเชือ้ ซึง่สามารถท า VDO call ไดแ้ละแชทได ้
2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตอืนวา่ เราอาจพบความเสีย่งเนือ่งจากอยูใ่กลผู้ต้ดิเชือ้ 
3. Questionnaire  
แบบสอบถามออนไลน ์เป็นการลงทะเบยีนผูเ้ดนิทางทีเ่ขา้มาญีปุ่่ น กรอกขอ้มลูสว่นบคุคล 
(ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย6ชม.กอ่นเดนิทาง) 
4. Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพือ่ทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น 
 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนี
ครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรฐับาลไทย มากกวา่ 14 วนักอ่นเดนิทาง (Vaccinated 
Certificate หรอื International Vaccinated Certificate) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► เอกสารยืน่วซีา่ญีปุ่่ น  

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. วซีา่ญีปุ่่ น  

เตรยีมเอกสารเพือ่จัดสง่ใหท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่วซีา่ใหด้งันี ้

- Passport เลม่จรงิ มอีายุไมน่อ้ยกวา่6เดอืน 

- รูปถา่ย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รูป ไมเ่กนิ 6 เดอืน ไมม่กีารตกแตง่รูปใดๆ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ทะเบยีนบา้น (ตวัจรงิ) หรอืคัดส าเนา ทร.14 ทีส่ านักงานเขต พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

- ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ ใบสมรส ใบหยา่รา้ง (ตัวจรงิ) (ถา้ม)ี พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

- ขอ statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน กบัธนาคาร ตอ้งมตีราประทบัและลายเซ็นตจ์ากธนาคารเทา่นัน้ 

- พนักงานบรษัิท ขอหนังสอืรับรองการท างาน ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืนและวนัลาตามวนัเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ)         

นักเรยีน นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา 1 ชดุ 

อาชพีอสิระ หนังสอืรับรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจรงิ และส าเนา 1 ชดุ 

เจา้ของกจิการ เอกสารจดทะเบยีนการคา้ เอกสารฉบับจรงิ และส าเนา 1 ชดุ 

3.ลงทะเบยีนออนไลน ์ERFS ลว่งหนา้ เพือ่น าใบรับรองไปใชป้ระกอบการยืน่วซีา่ (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) 

ขอ้มลูการเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วนัที ่31 พ.ค.65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับทางรัฐบาลญีปุ่่ น 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิแ์ละแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบวา่ : โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุ

สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯจะรักษาผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญัและไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้ การบรกิารของรถน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นก าหนดไว้

วนัละ 10 ช ัว่โมง ไมส่ามารถขบัเกนิเวลาได ้ทางมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถ จะจัดโปรแกรมใหต้ามความเหมาะสม

กบัเวลา และตอ้งขึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ อาจเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ  

     (ไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่บนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ าหนด Random Seat) 

2. คา่ทปิคนขบัรถ  

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น / หอ้ง) 

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)  

9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

11. ภาษีมลูคา่เพิม่คา่บรกิาร 7 %    

12. คา่ประกนัสขุภาพ *ประเทศญีปุ่่ นบงัคับใหผู้ท้ีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นตอ้งวือ้ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุวงเงนิ

ประกนั 50,000 USD/ทา่น 

 

อตัราไมน่ีร้วม 

1. คา่ทปิไกด ์จ านวน 1,200 บาท / ทา่น 

2. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด

เกนิกวา่ 20 กโิลกรัมและมากกวา่ 1 ช ิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางที่

ช ารดุหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ญีปุ่่ นและด าเนนิการยืน่ 2,000 บาท 

6. คา่ด าเนนิการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางออกนอกประเทสไทยอยา่งนอ้ย 72 ชม. 
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เงือ่นไขในการส ารองทีน่ ัง่ 

- กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทางและช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัท าการ

จอง  

 

(กรณีลกูคา้ท าการจองนอ้ยกวา่วนัเดนิทาง 25 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนทนัที

ในวนัทีจ่องเทา่น ัน้) 

*สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทติย)์ หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

**กรณีทีท่า่นช าระคา่ทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางสว่นทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

(โปรดตรวจสอบพรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 180 วนั นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง  บรษิทั

ไมร่บัผดิชอบหากกรณี หนงัสอืเดนิทางมอีายนุอ้ยกวา่ 180 และไมส่ามารถเดนิทางไดห้รอืโดนปฎเิสธจาก

สายการบนิและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงน ัน้ๆ) 

 

    ทางบรษัิท ผูจั้ดท าจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆได ้เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับ

ตัวแทนต่างๆ หากเกดิกรณี ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง หรอืกรมแรงงาน สายการบนิใน

ประเทศไทยหรอืประเทศต่างๆ หรอือันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ

ต่างๆ การหลบหนี เขา้ออกเมอืง หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ใน

กรณีอืน่ๆ 

 

-   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปเดนิทางได ้ ในกรณีนี้

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทตูแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ซีา่) หรอื

จัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

การยกเลิกส าหรบัการจอง 

 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันน าเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักค่าธรรมเนียมทา่นละ 1,000 

บาท+ค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ า 

   ของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันน าเที่ยว  คืนเงิน 40 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันน าเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 
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หมายเหต ุกรณุาศกึษาเงือ่นไขท ัง้หมดกอ่นการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั 

1. ราคาดังกลา่วรวมภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบนิแลว้   หากมกีารประกาศปรับเพิม่กอ่นการเดนิทางทางบรษัิทขอเกบ็เพิม่ 

     ตามจรงิ 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ ซึง่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท เชน่ การนัดหยดุงาน, 

จลาจล, การลา่ชา้จากสายการบนิ ,การยกเลกิเทีย่วบนิ ,ภยัธรรมชาต ิ,สภาพการจราจร และการน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้เหตใุหท้ราบลว่งหนา้  

5. ทางบรษิทัฯไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง ,การ

โจรกรรม และอบุตัเิหตอุนัเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง 

6. หากท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์กับทางบรษัิทฯแลว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทัง้หมด 

7. โปรแกรมนี้เป็นเพยีงโปรแกรมทีเ่ป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดรั้บการยนืยันจากทางบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากทาง

บรษัิทไดท้ าการส ารองโรงแรมและหอ้งพักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมอาจจัดใหใ้นระดับใกลเ้คยีงกัน 

หรอือาจจะปรับเปลีย่นจากตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

8. มคัคเุทศก ์พนักงานหรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนผูจั้ดท า นอกจากมเีอกสาร 

     นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดชดัเจนเทา่นัน้  

9. ผูจั้ดท าทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆได ้เนื่องจากเป็นรายการเหมา

จา่ยกบัตัวแทน ตา่งๆ หากเกดิกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง ,กรมแรงงาน ,สายการบนิใน  

    ประเทศไทยหรอืประเทศตา่งๆ หรอือนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เขา้อกเมอืง หรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ใน

กรณีอืน่ๆ 

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืออกต ัว๋โดยสารเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่อง

บรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

11. โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั  

       การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯจะรักษา     

        ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญัและไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้

12. กรณุา อยา่ขดีเขยีน ฉกี หรอืประทบัตราใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ลงในหนงัสอืเดนิทางหากทางสายการบนิไม่

อนญุาตใหเ้ช็คอนิ หรอืต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงประเทศน ัน้ๆ ปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัไม่

รบัผดิชอบทกุกรณี  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเปลีย่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีท่างสายการบนิ (กรณีทีบ่ตัรโดยสารสามารถเปลีย่นได)้ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บการจัดที่

น่ังของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลกิการ
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เดนิทางและไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต ัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักอาจเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญห่รอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายทุีม่โีรคประจ าตวั หรอื ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์

ทัง้หมด 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นทีร่ว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ, อัน

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุและ/หรอืสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผู ้

มอี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือ

การควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ในหรอืต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวาม

คุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การ

เดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

ตามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท

จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิทีร่ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


