
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL JAPAN GRAND KANSAI 

6 วนั 3 คนื 

 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์BY JL 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง  

มถุินำยน  05 – 10 / 19 – 24 มถุินำยน 2561   38,900.- 
กรกฎำคม 03 – 08 / 17 – 22 กรกฎำคม 2561  38,900.- 
24 - 29 กรกฎำคม 2561 **วนัอำสำฬหบูชำ** 40,900.-  
สิงหำคม 07 – 12 สิงหำคม 2561 **วนัแม่**  40,900.- 
กนัยำยน  04 - 09 / 11 – 16 / 25 –30 กนัยำยน 2561  39,900.- 
 
 
 
 

 

 
 

 22.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว R 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ 

เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  
      

 
00.55 น.            เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่JL 728 

08.25 น.   เดินทางถึง สนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
    

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนินำโกย่ำ - - -  

2 สนำมบินนำโกย่ำ – หมู่บ้ำนนนิจำ – วดัคโิยมสึิ – ศำลเจ้ำฟูชิมอินิำริ – โอซำก้ำ  
 
 

- - 

 

OSAKA PLAZA HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ 

3 เมืองโกเบ –  ไชน่ำทำวน์ – ย่ำนคิดำโนะ –  
ฮำร์เบอร์แลนด์ – โกเบ พอร์ตทำวเวอร์ เดนิทำงโดยรถไฟ **รวมค่ำรถไฟ** 
 

 -  -  OSAKA PLAZA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

4 EXPOCITY ช้อปป้ิง – ชินไซบำชิ ช้อปป้ิง เดนิทำงโดยรถไฟ **รวมค่ำรถไฟ**  - - OSAKA PLAZA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

5 โอซำก้ำ –ปรำสำทวำคำยำม่ำ – ตลำดปลำคุโรชิโอะ – ช้อปป้ิงริงกเุอ้ำท์เลต็ –  
ห้ำงออิอน – สนำมบินคนัไซ 

 
- -  

6 สนำมบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ - - -  

วนัที ่1  กรุงเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ  - - - 

วนัที ่2  สนำมบินนำโกย่ำ – หมู่บ้ำนนินจำ – วดัคิโยมิสึ – 
 ศำลเจ้ำฟูชิมิอนิำริ – โอซำก้ำ 

- เทีย่ง เยน็ 



  ค  าวา่ “นินจำ” เช่ือวา่มีการใชม้าประมาณ 800 ปีก่อน ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีอยูใ่นภูเขาและฝึกฝนนิน
จุตสุ (วิชาต่อสู้เก่ียวกบัการขโมยและการล่องหน) นินจาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ฝ่ายหลกัๆ คือ อิงะ และ 
โคงะ ซ่ึงในจงัหวดัมิเอะนั้นเป็นนินจาฝ่ายอิงะ โรงเรียนนินจาชั้นน าในญ่ีปุ่นยงัมีอยูอี่กแห่งท่ีจงัหวดั
ชิงะ(Shiga) โรงเรียนนินจาโคกะ(Koka School) ในช่วงศตวรรษท่ี 15 เมืองน้ีเคยเป็นสถานท่ีสอน
วชิานินจามาก่อน อาจเรียกไดว้า่เป็นบา้นเกิดของนินจาในตระกูลอิงะ 
หมู่บ้ำนนินจำอิงะ(Iga Ninja Museum) ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 
ห้อง ส าหรับจดัแสดงของสะสมท่ีเก่ียวกบัการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกนัอาวุธ
นินจาประเภทต่างๆไวใ้ห้นกัท่องเท่ียวไดช้มดว้ย อีกทั้งยงัมีการแสดงโชวท่ี์น่าต่ืนตาต่ืนใจ รวมถึง
หากใครอยากลองเป็นนอนจาดูสักคร้ังก็มีชุดนินจาใหเ้ช่าและขายอีกดว้ย 

เทีย่ง            รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านเท่ียวชม วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ำ้ใส ซ่ึงมีอายุเก่าแก่ยิ่งกวา่เมืองเกียวโต คือยาวนานกวา่ 1,200 
ปี จุดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 
139 ตน้ ค ้ายนั และส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ช้ตะปูเลย ดงันั้นองค์การยูเนสโกไดข้ึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านไดด่ื้มน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ี
ไหลมาจาก 

    เทือกเขาอีกดว้ย  

 
ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนบัถือยิ่งของประชาชนท่ีมาสักการะ
ขอพร ให้มีความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร น าท่านสักการะพระแม่โพสภ
และเทพจ้ิงจอก ท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือว่าเป็นทูตสวรรค์ ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลก
มนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ัน ของเทพจ้ิงจอกท่ีมีจ านวนมากมาย 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  OSAKA PLAZA HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

 

 
เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นท่ีตั้ งอยู่ใน
จงัหวดั       เฮียวโงะ ภูมิภาคคนัไซ  
น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนไชน่ำทำวน์ ภายในไชน่าทาวน์จะตกแต่งในในสไตล์จีนทั้งหมด รวมถึง 
Family Mart มีการตกแต่งเพื่อให้เขา้กบัย่านน้ีดว้ย ส่วนมากของท่ีขายในย่านไชน่าทาวน์ก็เป็น
อาหารจีนรวมถึงอาหารจีนอีกดว้ย 

   

วนัที ่3 เมืองโกเบ –  ไชน่ำทำวน์ – ย่ำนคิดำโนะ – ฮำร์เบอร์แลนด์ –  
โกเบ พอร์ตทำวเวอร์ เดินทำงโดยรถไฟ 

เช้ำ - - 



  เท่ียวชม คิตำโนะ (ย่ำนสถำปัตยกรรมตะวันตก)  เป็นยา่นเก่าของชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาคา้ขาย 
ท าธุรกิจท่ีเมืองโกเบพกัอาศยัอยู ่ท  าให้ในปัจจุบนับริเวณน้ียงัคงมีบา้นเรือนสไตล์ตะวนัตกกระจดั
กระจายอยู่หลายหลัง ปัจจุบันมีคาเฟ่ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซ้ือ ท่ีมีการออกแบบให้เข้ากับ
ส่ิงก่อสร้างโดยรอบ อิสระใหท้่านเท่ียวชมตามอธัยาศยั  

 
เทีย่ง    อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 

ฮำร์เบอร์แลนด์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งรวมความบนัเทิงซ่ึงตั้งอยูริ่มน ้ า เป็นแหล่งรวบรวมคา
เฟ่ และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่แห่งหน่ึงของโกเบ 
โกเบ พอร์ต ทำวเวอร์ น าท่านเก็บภาพความงดงามของวิวทิวทศัน์บรรยากาศของ     โกเบ พอร์ต 
ทาวเวอร์ (ดา้นล่าง) ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1963 มีความสูง 108 เมตร... ให้ทุกท่านอิสระกบัการถ่ายภาพ
ตามอธัยาศยั  

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม OSAKA PLAZA HOTEL  หรือเทยีบเท่ำหรือเทยีบเท่ำ  

 

             เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านช้อปป้ิงกนัต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ท่ีเท่ียวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความ
บนัเทิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น เอ็กซ์โปซิต้ีเป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ี
สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ท่ีจดัข้ึนเม่ือปี 1970 ตั้งอยูใ่นเมืองซุอิตะ จงัหวดัโอซากา้ มี
เน้ือท่ีทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นท่ีแห่งน้ีมีแหล่งความบนัเทิงมากมาย ภายใต้
คอนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 

เทีย่ง           อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 

น าทุกท่านสู่ร้านชอ้ปป้ิงยา่นท่ีดงัท่ีสุดของเมืองโอซากา้ ชินไซบำชิเป็นถนนยา่นการคา้ช่ือดงัของ
โอซาก้าแต่ละวนัจะมีนักช้อปหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาด     สายเฉล่ียกว่า 60,000 รายต่อวนั 
ในขณะท่ีวนัหยุดสุดสัปดาห์มีผูค้นมาเยี่ยมชมจ านวนมากถึง 120 ,000 ราย มีประวติัความเป็นมา
ยาวนานกวา่ 380 ปีชินไซบาชิเตม็ไปดว้ยความหลากหลายของร้านคา้และแบรนด์ดงัมากมายตั้งอยู่
ปะปนไปกบัร้านคา้แบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, 
Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกไดว้า่เป็นศูนยร์วมแทบจะทุกยี่ห้อดงัทัว่โลกเลยก็ว่าได ้นอกจากน้ี
แล้วย ังมีสินค้าจ าพวกอาหารและเคร่ืองด่ืมหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซ้ือเช่นกัน และ
นอกเหนือไปจากร้านคา้ทนัสมยัจากแบรนด์ต่างๆ แลว้ท่ีชินไซบาชิยงัมี Shopping Arcade ท่ีเอา
ร้านคา้เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลงัคาเดียวกนัมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินคา้ให้เลือกสรร
มากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม, อญัมณีเคร่ืองประดบัและร้านหนงัสือ เป็นตน้         

         ค ่ำ          อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม OSAKA PLAZA HOTEL  หรือเทยีบเท่ำหรือเทยีบเท่ำ 

 

วนัที ่4 EXPOCITY ช้อปป้ิง – ชินไซบำชิ ช้อปป้ิง เดินทำงโดยรถไฟ เช้ำ - - 



 
 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ปรำสำทวำคำยำม่ำ  ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยค าสั่งโชกุน ฮิเดโยชิ โตโยโตมิโดยให้น้องชาย ฮิเดะนางะ 
โตโยโตมิด าเนินการ หลงัจากท่ีตกเป็น 1 ใน 3 สาขาของตระกูลโทคุกาวา่เม่ือประมาณ 400 ปีก่อน 

ตลำดคุโระชิโอะ เมืองท่าเรือของวะกะยะมะเป็นอาณาจกัรใหม่ท่ีเพิ่งสร้างเสร็จภายในมีทั้งโรงแรม 
น ้าพุร้อน สวนสนุก ท่ีส าหรับตกปลาริมทะเล  หมู่บา้นผลไม ้และตลาดปลาจดัวา่เป็นบริเวณ
ท่ีทนัสมยั และเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกบัการมาเดินชมถึงจงัหวดัน้ีแลว้ อยากจะน าเสนอมากเลยค่ะ 
นั่นก็คือพวกปลาสดๆท่ีส่งตรงมาจากทะเล และตลาดคุโรชิโอะน่ีเองค่ะ ตั้ งอยู่ใน Wakayama 
Marina City จ าหน่ายอาหารทะเลสดใหม่ เช่น ปลามากุโระ ปู ล็อบสเตอร์ และซูชิ จะซ้ือกลบับา้น
หรือรับประทานบริเวณนั้นก็ไดต้ามความตอ้งการเลย   

      เทีย่ง   อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
ริงกุเอ้ำท์เล็ต ห่างจากสนามบินนานาชาติคนัไซเพียงหน่ึงสถานี จะมีร้านOutletท่ีสามารถช
อปป๊ิง  สินคา้ แบรนดเ์นมไดใ้นราคาท่ีพอเหมาะไม่แพงจนเกินไป 

ห้ำงฯ อิออน และ จสัโก ้แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักบัห้างสรรพสินคา้ขนาดมหึมา อาทิ ขนม
โมจิเบนโตะ ผลไม ้และพิเศษกบัร้าน 100 yen ท่ีทั้งร้านราคา 100 yen 

     ค ่ำ อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
ได้เวลำเดินทำงสู่สนำมบินคันไซ  

     

 
     00.45 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 727 

     04.40 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่5 ปรำสำทวำคำยำม่ำ – ตลำดปลำคุโรชิโอะ – ช้อปป้ิงริงกุเอ้ำท์เลต็ – 
 ห้ำงออิอน – สนำมบินคันไซ 

เช้ำ - - 

วนัที ่6 สนำมบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ - - - 



อตัรำค่ำบริกำร      
วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

05 - 10 / 19 - 24 
มถุินำยน 2561 
03 - 08 / 17 – 22 
กรกฎำคม 2561 

38,900 35,900 35,900 32,900 8,900 

ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 18,900 15,900 15,900 12, 900 - 

24 - 29 กรกฎำคม 2561 
07 -12 สิงหำคม 2561 

40,900 37,900 37,900 34,900 8,900 

ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 20,900 17,900 17,900 14,900 - 

04 - 08 / 11 – 16 /  
25 -30 กนัยำยน 2561 

39,900 36,900 36,900 33,900 8,900 

ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 19,900 16,900 16,900 13,900 - 

***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 
หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำยกำร

บินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

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



 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 2000 เยน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย  30  วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้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)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ



ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


