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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 
 

 
 
 

วนัที่หนึง่ของกำรเดินทำง  กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ  

22:00  พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

 *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มปีระกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดังนั้น

ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นัง่ จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หาก

ตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ช่วงกำรเดินทำง 

 

 
ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่ำน 

 
พกัท่ำนเดีย่ว จ่ำยเพิม่ 

 
จ ำนวนท่ีนัง่ 

8 - 12 ต.ค.65 30,900. - 6,000. - 35 

15 - 19 ต.ค.65 32,900. - 6,000. - 35 

22 – 26 ต.ค.65 36,900. - 6,000. - 35 

29ต.ค. – 2พ.ย.65 33,900. - 6,000. - 35 

5 – 9 พ.ย.65 33,900. - 6,000. - 35 

12 – 16 พ.ย.65 33,900. - 6,000. - 35 

19 – 23 พ.ย.65 33,900. - 6,000. - 35 

26 – 30 พ.ย.65 33,900. - 6,000. - 35 
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วนัที่สองของกำรเดินทำง  สนำมบินคนัไซ – ปรำสำทโอซำกำ้ – โอบำระ ซำกุระ – นำโกย่ำ  

01:15  ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบิน XJ612  

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง...เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08:40   ถึง สนำมบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อม  

ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทโอซำกำ้(ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากด าริของ ฮิ  เดโยชิ โตโยโตมิ 

หนึ่งในสามแม่ทพัคนส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  Senmi Shikizakura no Sato ชิกิซำกุระ (Shikizakura) (ตามสภาพอากาศ) มีความหมายว่า “ซากุระสี่ฤดู” ที่ผลิ

บานทั้งในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ถูกปลูกไว้กว่าหมื่นต้น ที่โอบาระ เมืองโทโยต้า ทัศนียภาพที่สามารถชมสี

ชมพูของชิกซิากุระที่บานในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้เปลี่ยนสสีแีดงสด และหมู่แมกไม้เขียวขจีในบริเวณนั้นพร้อม ๆ กนัได้ 

เป็นการผสมผสานที่งดงามอย่างแท้จริง  

ค ำ่      รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 ที่พกั  NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

  

วนัที่สำมของกำรเดินทำง หมู่บำ้นชิรำคำวำ - ทำคำยำม่ำ - ซนัมำชิ ซูจิ - นำโกย่ำ - ชอ้ปป้ิงซำคำเอะ                                                      

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ  หมู่ บ้านแห่งนี้  ตั้ งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ท าให้ยังคงรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กชัโช่ สคุุริ” (Gussho Style) 

โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ และยังได้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็นมรดก

โลกในปี 1995 อกีด้วย  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย เมืองทำคำยำม่ำ หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า ลิตเต้ิล เกียวโต เมืองเลก็ๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เตม็ไปด้วยบ่อน า้ร้อนและ

เส้นทางชมธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวัติศาสตร์ 

ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทศันียภาพที่สวยงาม  
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ซนัมำชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเลก็ๆ ที่ทอดยาว 

ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ว กยั็งเตม็ไปด้วยร้านขายของต่างๆมากมาย  

 ย่ำนซำกำเอะ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองนาโกย่า อิสระกับการเลือกซื้ อของที่ระลึกและของฝากคนทางบ้าน อาทิ 

เสื้อผ้า เคร่ืองส าอาง ของแบรนด์เนม สนิค้าแฟชั่นต่างๆ 

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

 ที่พกั  NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สีข่องกำรเดินทำง    วดัคิโยมิซึ – พิธีชงชำญีปุ่่น – อำรำชิยำม่ำ – รถไฟโทร็อคโค – สวนป่ำไผ่ 

       สะพำนโทเกซึเคียว – ชอ้ปป้ิงชินไซบำชิ & Duty Free  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

วดัคิโยมิซึ วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงน ามาวางเรียงกนัและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่ง

หนึ่ง น าท่านนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์และด่ืม “น า้ศักด์ิสทิธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความส าเรจ็สามด้าน

คือ “ชื่อเสยีง เงินทองและสขุภาพ”  

จากนั้นสมัผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่ น นั่นกค็ือ กำรเรียนพิธีชงชำญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ น

นั้น มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจง

และสวยงามเป็นอย่างมาก  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย อำรำชิยำม่ำ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชนชั้นสูงสมัยก่อน แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน แต่อาราชิยาม่าก็

ยังคงบรรยากาศไม่ต่างจากเดิมเลย โดยเฉพำะเทศกำลแห่งฤดูซำกุระบำนและใบไมเ้ลี่ยนสี จะเป็นสถำนที่
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ท่องเที่ยวเลื่องชื่ออีกแห่งหนึ่งที่นกัท่องเที่ยวทั้งชำวญี่ปุ่นและชำวต่ำงชำติจะตอ้งไม่พลำดมำเยือน น าท่านชม

ธรรมชาติอนังดงามของเมืองเกยีวโตที่อาราชิยาม่า  

นัง่รถไฟสำยโรแมนติค (Torocco Train) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติอันแสนงดงามของเมืองเกียวโต ลัด

เลาะแม่น า้โฮสเุคียว  

ชมความสวยงาม ร่มร่ืนของทิวไผ่อันเขียวขจีนับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ สวนป่ำไผ่(Bamboo Groves) เป็น

เส้นทางเดินเลก็ๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก  

สะพำนโทเกซึเคียว ซึ่งชื่อของสะพานนี้แปลว่า สะพำนขำ้มสู่ดวงจันทร ์ยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยามาอีก

ด้วย  

 ย่ำนชินไซบำชิและดิวต้ีฟรี ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทนัสมัย และสนิค้า

หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเดก็และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหนึ่งของนครโอ

ซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์ อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสง

ไฟนีออนซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่าง

มาก  

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ที่พกั :  SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่ำ 

3 ดำว   

 

 

 

 

 

 

 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่ น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์    กลุ่มสนี า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้  

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่ น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพทส่์วนตัวดังนี้   

1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ 

ซึ่งสามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญี่ปุ่ น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6

ชม.ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงค์กบั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่ น 

 

กำรเดินทำงกลบัเขำ้ประเทศไทย ส ำหรบัคนไทย เตรียมเอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซีนครบถว้น ตำมขอ้ก ำหนด

ของรฐับำลไทย มำกกว่ำ 14 วนัก่อนเดินทำง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated 

Certificate) 

 

 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง สนำมบินคนัไซ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินคนัไซ 

09:50  ออกเดินทำงจำกสนำมบินคนัไซ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบิน XJ613 

13:50  ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม  

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

 

ประกำศศส ำคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบับริษัท เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ

บริษัทได้ช าระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้

บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ

ประเทศญี่ปุ่ น)  ทางผู้จัดขอสงวนสทิธกิารคืนเงินรวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
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บริษทัขอสงวนสิทธ์ิและแจ้งใหผู้ใ้ชบ้ริกำรทรำบว่ำ : โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้  กำร

บริกำรของรถน ำเที่ยว ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่นก ำหนดไวว้นัละ 10 ชัว่โมง ไม่สำมำรถขบัเกินเวลำได ้ทางมัคคุเทศกแ์ละ

พนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกบัเวลา และต้องขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจ

เปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

► เอกสารย่ืนวีซ่าญี่ปุ่ น  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญี่ปุ่ น  

เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ดังนี้  

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2นิ้ ว พื้นขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หรือคัดส าเนา ทร.14 ที่ส านักงานเขต พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (ตัวจริง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กบัธนาคาร ต้องมีตราประทบัและลายเซน็ต์จากธนาคารเท่านั้น 

- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ)         

นักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

อาชีพอสิระ หนังสอืรับรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

เจ้าของกจิการ เอกสารจดทะเบียนการค้า เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่ นอพัเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบัทางรัฐบาลญี่ปุ่ น 
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อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  

     (ไม่สำมำรถระบุที่นัง่บนเคร่ืองได ้สำยกำรบินเป็นผูก้ ำหนด Random Seat) 

2. ค่าทปิคนขับรถ  

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทยีบเท่า (2-3 ท่ำน / หอ้ง) 

6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั)  

9. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

10. ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

11. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 %    

12. ค่าประกนัสขุภาพ *ประเทศญี่ปุ่ นบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นต้องวื้อประกนัสขุภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกนั 50,000 

USD/ท่าน 

 

อตัรำไม่น้ีรวม 

1. ค่ำทิปไกด ์จ ำนวน 1,200 บำท / ท่ำน 

2. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดินทาง 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทเิช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าน า้หนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิกว่า 20 

กโิลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ช ารุดหรือของมีค่าที่สญู

หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่ นและด าเนินการย่ืน 2,000 บาท 

6. ค่าด าเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม. 

 

 

เงื่อนไขในกำรส ำรองที่นัง่ 

- กรุณำจองล่วงหนำ้พรอ้มส ำเนำหนงัสือเดินทำงและช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 3 วนัหลงัท ำกำรจอง  

(กรณีลูกคำ้ท ำกำรจองนอ้ยกว่ำวนัเดินทำง 25 วนั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวนทนัทีในวนัที่จอง

เท่ำนั้น) 

*ส่วนที่เหลือ ช ำระก่อนวนัเดินทำง 30 วนั (นบัรวมวนัเสำรแ์ละวนัอำทิตย)์ 

**กรณีที่ท่ำนช ำระค่ำทวัรท์ั้งหมดหรือบำงส่วนทำงบริษทัถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆที่ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ี

แลว้ 
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(โปรดตรวจสอบพรอ้มส่งส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่มีอำยุเหลือมำกกว่ำ 180 วนั นบัจำกวนัที่เดินทำง  บริษทัไม่รบัผิดชอบ

หำกกรณี หนงัสือเดินทำงมีอำยุนอ้ยกว่ำ 180 และไม่สำมำรถเดินทำงไดห้รือโดนปฎิเสธจำกสำยกำรบินและเจำ้หนำ้ที่ตรวจ

คนเขำ้เมืองนั้นๆ) 

 

  

  ทางบริษัท ผู้จัดท าจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

หากเกิดกรณี ผู้ เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศ

ต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือ

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 

 

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปเดินทางได้  ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดี

คืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ช าระไว้กบัทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้า

ต้องการ 

 

หมายเหตุ กรุณาศึกษาเง่ือนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกันระหว่างลกูคา้และบริษัท 

1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน า้มันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเกบ็เพิ่ม 

     ตามจริง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, 

การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  

5. ทำงบริษทัฯไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น กรณีสิง่ของสูญหำย อนัเนือ่งจำกควำมประมำทของผูเ้ดินทำง ,กำรโจรกรรม และ

อุบติัเหตุอนัเกิดจำกควำมประมำทของผูเ้ดินทำง 

6. หากท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 

กำรยกเลิกส ำหรบักำรจอง 

ตำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินค่ำบริกำรคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว 2563 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันน าเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า

มัดจ า 

   ของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันน าเที่ยว  คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันน าเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 
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7. โปรแกรมนี้ เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้ท าการ

ส ารองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะปรับเปล่ียนจาก

ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคุเทศก ์พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดท า นอกจากมีเอกสาร 

     นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น  

9. ผู้จัดท าทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย 

    กบัตัวแทน ต่างๆ หากเกดิกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน  

    ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี 

    อื่นๆ 

10. ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศหรือออกตัว๋โดยสำรเอง กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุก 

      ครั้ง ทำงบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งสิ้ น 

11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั  

       การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา     

        ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ 

12. กรุณำ อย่ำขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตรำใดๆ ที่ไม่เกีย่วขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทำงหำกทำงสำยกำรบินไม่อนุญำตให ้ 

      เช็คอิน หรือต ำรวจตรวจคนเขำ้เมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธกำรเขำ้-ออกประเทศ ทำงบริษทัไม่รบัผิดชอบทุกกรณี  

ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเปล่ียนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บตัรโดยสำรสำมำรถเปลี่ยนได)้ และบริษัททวัร์เรียกเกบ็การจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไป

โดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้ด าเนินการออกตั๋ว

เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเตม็ บริษัทฯขอสงวน

สทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็, และ

ผู้สงูอายุที่มีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว

ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศจำก

บิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 
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ขอ้ควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรบัท่ำนที่ร่วมเดินทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและ

สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสมัมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การ

นัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือ

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้ มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก

เป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ 

แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดย

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่ อการเดินทาง 

รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอยีดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือ

เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


