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 21.00 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว R 
เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  
 00.25 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 
  

  
08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

วัดคโิยมิสึ  หรือ วัดนํ้าใส  ซ่ึงมีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่เมืองเกียวโต  คือยาวนานกวา่  1,200 ปี จุดเด่นอนั
เป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ หอ้งโถงใหญ่ สร้างยืน่ออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ คํ้ายนั 
และส่ิงที่น่าอศัจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย  ดงันั้นองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลก และเชิญทุกท่านไดด่ื้มนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก 

เทือกเขาอีกดว้ย 

วนัที่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า เช้า เที่ยง เย็น 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า  - - -  

2 สนามบินนาโกย่า –วดัคโิยมสึิ  – วดัคนิคาคุจิ  – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – 

 มซูิหงิ  รีสอร์ท –  ออนเซ็น + ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
- - 

 

MISUGI RESORT หรือ
เทยีบเท่า 

3 หมู่บ้านนินจา –วดัโทไดจิ – ศาลเจ้าเฮอนั   

 

SARASA HOTEL SHIN 
OSAKA หรือเทยีบเท่า 

4 ท่องเทีย่วเมอืงโกบ  – ไชน่าทาวน์ –  ฮาร์เบอร์แลนด์ – โกเบ พอร์ตทาวเวอร์  
เดินทางโดยรถไฟ รวมค่ารถไฟ 

 - - SARASA HOTEL SHIN 
OSAKA หรือเทยีบเท่า 

5 ศาลเจ้าอตัสึตะ – ย่านซาคาเอะ – ออิอน  - - CHUBHU CENTRAIR 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

6  สนามบินนาโกย่า– กรุงเทพ ฯ - - -  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า - - - 

วันที่ 2 สนามบินนาโกย่า –วัดคโิยมิสึ  – วัดคนิคาคุจิ  – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –  
มิซูหงิ  รีสอร์ท –  ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

- เที่ยง เย็น 



ปราสาททองคนิคะคุจิ (Kinkakuji) หรือปราสาททอง  เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ  
(Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เร่ือง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา – อิคคิวซงั  ปราสาทน้ี
สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1955 หลงัจากที่ไดถู้กไฟไหมไ้ป  เม่ือปี  ค.ศ. 1950 ซ่ึงไดถ้อดแบบจาํลอง
โครงสร้างจากของจริงในยคุศตวรรษที่ 14 ตวัอาคารมี 3 ชั้น ตวัเรือนเป็นสีทองจากทองคาํเปลว 
อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งน้ีก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท  โดยรอบปราสาทมีลาํธารนํ้ า
ใสสะอาดทาํใหเ้กิดภาพสะทอ้นผวินํ้ าแสนสวยราวภาพวาดและภายในบริเวณปราสาทมีสวนญี่ปุ่ น
จดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามของปราสาทในมุมต่างๆ    

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที่เป็นที่นบัถือยิง่ของประชาชนที่มาสกัการะ
ขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพชืพรรณธญัญาหาร นาํท่านสกัการะพระแม่โพสภ
และเทพจ้ิงจอก ที่ชาวญี่ปุ่ นช่ือวา่เป็นทูตสวรรค ์ผูค้อยนาํข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลก
มนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ัน ของเทพจ้ิงจอกที่มีจาํนวนมากมาย 

 
นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
   (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น)   

         นําท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ด ี
 

 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

คาํวา่ “นินจา” เช่ือวา่มีการใชม้าประมาณ 800 ปีก่อน ซ่ึงหมายถึงบุคคลที่อยูใ่นภูเขาและฝึกฝนนิน
จุตสุ (วชิาต่อสูเ้ก่ียวกบัการขโมยและการล่องหน) นินจาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ฝ่ายหลกัๆ คือ อิงะ และ 
โคงะ ซ่ึงในจงัหวดัมิเอะนั้นเป็นนินจาฝ่ายอิงะ โรงเรียนนินจาชั้นนาํในญี่ปุ่ นยงัมีอยูอี่กแห่งที่
จงัหวดัชิงะ( Shiga) โรงเรียนนินจาโคกะ( Koka School) ในช่วงศตวรรษที่ 15 เมืองน้ีเคยเป็น
สถานที่สอนวชิานินจามาก่อน อาจเรียกไดว้า่เป็นบา้นเกิดของนินจาในตระกูลอิงะ 
หมู่บ้านนินจาอิงะ(Iga Ninja Museum) ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดีต หอ้งแสดงนิทรรศการ 2 
หอ้ง สาํหรับจดัแสดงของสะสมที่เก่ียวกบัการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกนัอาวธุ
นินจาประเภทต่างๆไวใ้หน้กัท่องเที่ยวไดช้มดว้ย อีกทั้งยงัมีการแสดงโชวท์ี่น่าต่ืนตาต่ืนใจ รวมถึง
หากใครอยากลองเป็นนอนจาดูสกัคร้ังก็มีชุดนินจาใหเ้ช่าและขายอีกดว้ย 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
วัดโทไดจิ  วดัหลวงพอ่โตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ( Daibutsu of Nara) เป็นหน่ึงในวดัที่มี
ช่ือเสียงมากที่สุดและมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่ น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็น
เหมือนศูนยก์ลางของวดัทั้งหมดในประเทศและมีอิทพลเป็นอยา่งมากในยคุนั้น เพือ่ลดบทบาท
และอิทธิพลของวดัต่อรัฐบาลลง จึงไดมี้การยา้ยเมืองหลวงจากนาราไปยงันากาโอกะในปี 784 
 

วันที่ 3         หมู่บ้านนินจา –วัดโทไดจิ – ศาลเจ้าเฮอัน เช้า เที่ยง เย็น 



ศาลเจ้าเฮอัน เป็นศาลเจา้ชินโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1985 เน่ืองในโอกาสที่เมืองเกียวโตครบรอบ 
1,100 ปี และเพือ่อุทิศใหก้บัองคจ์กัรพรรด์ิ 2 พระองค ์ Emperor Kammu (ค.ศ. 737-806) และ 
Emperor Komei (ค.ศ. 1831-1867) ส่วนคาํวา่ “เฮอนั” ที่เป็นช่ือของศาลเจา้ มาจากช่ือเก่าของ 
“เกียวโต” 
 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  นําท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ ซ่ึงเป็นเมืองท่าที่สําคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่ นที่ต้ังอยู่ใน
จังหวัด       เฮียวโงะ ภูมิภาคคนัไซ  

  ไชน่าทาวน์ จากนั้นใหท้่านเดินเล่นอิสระชอ้ปป้ิงยา่นไชน่าทาวน์ของเมืองโกเบ  เป็นบริเวนที่เตม็
ไปดว้ยร้านคา้ร้านอาหารกล่ินอายแบบจีน ทางทิศตะวนัออกมีประตูโชองัมอง และทางทิศใตมี้นนั
โรงมองเป็นสญัลกัษณ์ สองขา้งทางเนืองแน่นไปดว้ยร้านอาหารจีน ร้านขายวตัถุดิบทาํอาหาร 
และร้านขายของเบด็เตล็ด เป็นยา่นที่มีชีวติชีวาอยูเ่สมอ 

   เที่ยง    อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งรวมความบนัเทิงซ่ึงตั้งอยูริ่มนํ้ า เป็นแหล่งรวบรวมคา
เฟ่ และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่แห่งหน่ึงของโกเบ 

   โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์  นาํท่านเก็บภาพความงดงามของววิทิวทศัน์บรรยากาศของ     โกเบ 
พอร์ต ทาวเวอร์ (ดา้นล่าง) ซ่ึงสร้างขึ้นในปี 1963 มีความสูง 108 เมตร... ใหทุ้กท่านอิสระกบั
การถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

   คํา่                  อิสระ รับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย   
 นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

          
    เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าอัตสึตะ  เป็นที่ประดิษฐานของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสามอยา่งตามตาํนานของ
ญี่ปุ่ นที่สืบเช้ือสายมาจากจกัรพรรดิ คือ Kusanagi-no Tsurugi (ดาบแห่ง Kusanagi) และอีกสอง
อยา่งคือ กระจก และลูกบอล  ศาลเจา้ดงักล่าวไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นศาลหลวง หลงัจากศาล
เจา้  Ise  และไดรั้บความเคารพนบัถือมาตั้งแต่สมยัโบราณ ในปี 113 ไดมี้การประดิษฐานดาบไว้
ที่น้ี จึงใหปี้ดงักล่าวเป็นปีก่อตั้ง ในปี 2013 ไดมี้การเฉลิมฉลองครบรอบ 1900 ปี 

เที่ยง    อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

วันที่ 4 ท่องเที่ยวเมืองโกบ  – ไชน่าทาวน์ –  ฮาร์เบอร์แลนด์ – โกเบ พอร์ตทาว
เวอร์ เดินทางโดยรถไฟ รวมค่ารถไฟ 

เช้า - - 

วันที่ 5 ศาลเจ้าอัตสึตะ – ย่านซาคาเอะ – อิออน เช้า - - 

https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kumano/kanko/1178/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kumano/kanko/1178/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kumano/kanko/1178/


ย่านซาคาเอะ ถือเป็นหน่ึงในยา่นท่องเที่ยวและแหล่งชอ้ปป้ิงสาํคญัของเมืองนาโกยา่ ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยแลนดม์าร์คที่สาํคญัของเมือง ไดแ้ก่  หอคอยนาโกยา่ทีวทีาวเวอร์ ( Nagoya TV 
Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากนั้นแลว้ ในยา่น
ซากาเอะยงัมีศูนยก์ารคา้ ร้านขายสินคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม และร้านอาหารหลากหลายร้าน รวมถึง
ร้านขายสินคา้ลดราคายอดนิยมของนกัท่องเที่ยว 

        คํา่                  อิสระรับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย   
 นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  CHUBHU CENTRAIR HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ถึงเวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า 
 10.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737 

 14.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 
 

อัตราค่าบริการ      
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม 

16-21 ตุลาคม 2561 45,900 42,900 42,900 39,900 9,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 25,900 22,900 22,900 19,900 - 

ราคาเดก็ทารก อายุ ตํ่ากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดนิทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันที่ 6 สนามบินนาโกย่า– กรุงเทพ ฯ เช้า - - 



 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานี้รวมภาษีนํ้ามัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํ้ามันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบนํ้ าหนกั ใบละ ไม่เกิน 23 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารที่สัง่เพิม่เติมจาก 
 รายการที่ทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้    
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้ าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีนํ้ ามนัที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่บัช่วงเวลา
ที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์***  



หากท่านได้ทาํการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจาํ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 %  ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์  
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด  ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว ( Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม  (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านตอ้งชาํระ
ในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
    สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากวา่มาตรฐานได้  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที่สมัภาระนํ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งชาํระใน
ส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 



1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าใช้จ่าย  
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีที่สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


