
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL JAPAN KOYO & SAKURA OBARA 
ARASHIYAMA  

5 วนั 3 คนื 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์BY JL 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
31 ตุลำคม – 4 พฤศจิกำยน 2561  
7-11 / 14-18 / 21-25 พฤศจิกำยน 2561  
 
 
 

 

 

 21.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว R 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินนำโกย่ำ 
เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนินำโกย่ำ - - -  

2 สนำมบินนำโกย่ำ – หุบเขำโครังเคย์ – เมืองโอบำระ (ชมซำกรุะ) – โทกเิอ้ำท์เลต็ –  
ออนเซน 

- - 

 

NAGAHAMA ROYAL 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ 

3 ปรำสำทฮิโกเนะ – อำรำชิยำม่ำ – ป่ำไผ่ – วดัเทนริวจ ิ– ช้อปป้ิงชินไซบำชิ    - SARASA HOTEL NAMBA  
หรือเทยีบเท่ำ 

4 นั่งกระเช้ำโกไชโชะ (ชมใบไม้เปลีย่นสี) – ย่ำนซำคำเอะ– NABANOSATO   - CENTRAIR AIRPORT 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

5  สนำมบินนำโกย่ำ – กรุงเทพ ฯ 
 

 - -  

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


 00.25 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินเจแปนแอรไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 

08.00 น.   เดินทางถึง สนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หุบเขำโครังเคย์ ข้ึนช่ือว่าเป็นจุดท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงส าหรับชมใบไม้
เปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วงของภูมิภาคชุบุ เป็นท่ีตั้งของวดัโคจาคุจิ(Kojakuji Temple) รอบๆวดัเต็ม
ไปด้วยต้นเมเป้ิล ทิวทัศน์ของใบไม้สีแดงเหลืองจะเกิดข้ึนประมาณกลางเดือน-ปลายเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี จุดท่ีสวยท่ีสุดคือเส้นทางริมแม่น ้ าโทโมเอะ(Tomoe River) ทิศตะวนัตกและ
ทิศใตข้องภูเขาอิอิโมริ ซ่ึงมีสะพานไมไ้ทเกะสึเคียว(Taigetsukyo Bridge) สะพานสัญลกัษณ์
ประจ าโครังเคท่ีเป็นจุดถ่ายภาพท่ีงดงามนัน่เอง 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
เดินทางสู่ เมืองโอบำระ น าท่านเดินทางชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาติท่ีซากุระจะบานพร้อม
กบัใบไมเ้ปล่ียนสี ซากุระ  พนัธ์ุน้ีมีช่ือว่า Shikizakura หรือ ซากุระส่ีฤดู โดยมีความพิเศษท่ี   
แตกต่างจากซากุระทัว่ ๆ ไปคือจะบาน 2 คร้ังต่อปี ดอกShikizakura เร่ิมบานในช่วงกลางเดือน
มีนาคมในฤดูใบไม้ ผลิและจะบานอีกคร้ังตอนปลายเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไม้ร่วง คุณ
สามารถชมซากุระท่ีออกดอกพร้อมกบัใบไม้แดงได้ท่ีน่ี ใครท่ีพลาดชมซากุระในช่วงเดือน
มีนาคมท่ีผ่านมา ยงัสามารถมาดูดอกซากุระได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน นอกจากน้ียงัมีต้น 
Shikizakura ท่ีมีอายุมากกวา่ 100 ปีซ่ึงถือเป็นสมบติัทางธรรมชาติของจงัหวดัไอจิให้ชมอีกดว้ย
....ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของธรรมชาติตามอธัยาศยั   
หมำยเหตุ กำรบำนของดอกซำกุระ ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ 
 
TOKI OUTLET โทกิเอำท์เลต แหล่งช้อปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนด์ดงัๆ คุณภาพดีมากมาย ทั้งของ
 ญ่ีปุ่น ยุโรปอเมริกา และอ่ืนๆ มาเซลล์ในราคาท่ีทุกท่านพึงพอใจ อาทิ เช่น Adidas, GAP, 
 Lacoste, Diesel, Levi’s ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัจนจุใจ 

 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  NAGAHAMA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
         น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 สนำมบินนำโกย่ำ – หุบเขำโครังเคย์ – เมืองโอบำระ (ชมซำกุระ) –  
โทกเิอ้ำท์เลต็ – ออนเซน 

- เทีย่ง เยน็ 



เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  ปรำสำทฮิโกเนะ เป็นปราสาทท่ีสร้างข้ึนในยุคเอะโดะท่ีเมืองฮิ
โกะเนะ จงัหวดัชิงะ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดัชิงะ และเป็น
ปราสาทหน่ึงใน 12 แห่งของญ่ีปุ่นท่ียงัคงอนุรักษ์สภาพเดิมเอาไวโ้ดยไม่มีการเปล่ียนแปลง และ
เป็นหน่ึงในส่ีปราสาทของญ่ีปุ่นท่ีเป็นมรกดแห่งชาติ 
น าท่านเท่ียวชม ธรรมชาติ อำรำชิยำม่ำ  แหล่งชมธรรมชาติในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีของเมืองเกียวโตท่ี
โด่งดงัและมีช่ือเสียงอีกแห่งในญ่ีปุ่นท่ีนิยมมาท่องเท่ียวเพื่อช่ืนชมกบับรรยากาศหลากสีสันสดใส
ของใบไมสี้เขียว แดง เหลือง ก่อนท่ีจะร่วงหล่นจากตน้ไปตามฤดูกาล 
เท่ียวชม ป่ำไผ่ เส้นทางท่องเท่ียวยอดนิยมอนัเป็นอีกหน่ึงเส้นทางสัญลกัษณ์แห่งอาราชิยาม่า 
เส้นทางน้ีเป็นเส้นทางเดินราว 3 กม. ท่ีปกคลุมไปดว้ยป่าไผส่องขา้งทางแทงกอเสียดฟ้า ไผท่ี่เขียว
คร้ึมงดงามประกอบลมท่ีโชยเอ่ือยพร้อมกบักล่ินไผอ่นัน่าหลงใหลนั้นท าให้การเดินชมป่าไผแ่ห่ง
น้ีท าใหเ้ราสัมผสัไดถึ้งความสงบร่มเยน็ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   

น าท่านเดินทางสู่ วดัเทนริวจิ ถือวา่เป็นหน่ึงในห้าวดัท่ีส าคญัท่ีสุดของนิกายเซน และถูกบนัทึกให้
เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอี้กดว้ย ดว้ยความท่ีทั้งส าคญัต่อทั้งนิกายและเป็นมรดกโลกท าให้จดัวา่
เป็นวดัท่ีจดัวา่ทรงคุณค่ามากของเขตอาราชิยาม่าของเกียวโตเลยทีเดียว 
 
ช้อปป้ิงชินไซบำชิ  ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้พบกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงแลร้านบูติคหรูหราดว้ย
และต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยัเชิญท่านสนุกสนานกบัการ“เลือกชมและซ้ือ”สินคา้มากมายใน
หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั“ไดมารู”นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารทีมีมากมายหลายร้านร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งบนตึกบ๊ิกคาเมล่า, เคร่ืองคอมพิวเตอร์, ร้านเคร่ืองส าอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ 
รองเทา้เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ 
สัญลกัษณ์ ของชินไซบาชิ 

ค ่ำ                 อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  SARASA HOTEL NAMBA  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
 

          
    เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น่ังกระเช้ำโกไชโชะ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) เทือกเขาโกไซโฉะท่ีมีท่ีตั้งอยู่ในยุโนะยาม่าออนเซ็นใน
ตอนเหนือของจงัหวดัมิเอะนั้น เป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองดอกเมเป้ิล ของจงัหวดัมิเอะ ดอกเมเป้ิล

วนัที ่3         ปรำสำทฮิโกเนะ – อำรำชิยำม่ำ – ป่ำไผ่ – วดัเทนริวจิ – ช้อปป้ิงชินไซ
บำชิ 

เช้ำ เทีย่ง - 

วนัที ่4 น่ังกระเช้ำโกไชโชะ (ชมใบไม้เปลีย่นสี) – ย่ำนซำคำเอะ – 
NABANOSATO 

เช้ำ เทีย่ง - 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99


ในเทือกเขาโกไซโฉะนั้นจะเร่ิมข้ึนในปลายเดือนตุลาคมจากยอดเขา ไปเร่ือยๆจนถึงปลายเดือน
พฤศจิกายนไล่ลงไปจนถึงช่วงกลางตวัเขาและตีนเขา 

 
 
     เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

 ย่ำนซำคำเอะ ถือเป็นหน่ึงในยา่นท่องเท่ียวและแหล่งชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองนาโกยา่ ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยแลนด์มาร์คท่ีส าคัญของเมือง ได้แก่  หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV 
Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารท่ีมีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากนั้นแลว้ ในยา่น
ซากาเอะยงัมีศูนยก์ารคา้ ร้านขายสินคา้แฟชัน่แบรนด์เนม และร้านอาหารหลากหลายร้าน รวมถึง
ร้านขายสินคา้ลดราคายอดนิยมของนกัท่องเท่ียว 
 
น าท่านชมเทศกาลไฟประดบั ท่ี งำนเทศกำลประดับไฟNABANA SATO เป็นสวนดอกไมท่ี้ได้
รวบรวมดอกไมจ้ากหลายแห่ง ทั้งในและประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัแต่งแตม้สีสัน
ให้สวนแห่งน้ีสวยงามในทุก ๆ ฤดูกาลไปตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นดอกบ๊วย ดอกทอ้ดอกทิวลิป 
ดอกเบโกเนีย ดอกกุหลาบ และดอกไฮเดรนเยยี เป็นตน้ 

 พิเศษ !! ท่านจะไดด่ื้มด่าบรรยากาศสุดมหศัจรรย ์ไปกบั อิลูมิเนชัน่ หรือการตกแต่งประดบัประดา
ดว้ยดวงไฟหลากสีหลอดเล็กๆกวา่แสนดวงเต็มพื้นท่ี ของสวนนาบานานะโนะซาโตแ้ละในแต่ละ
 ปีจะมีการประดบัตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆเช่นเม่ือปีท่ีแลว้เป็น อิลูมิเนชัน่ภูเขาไฟฟูจิ อนัสวยงาม 
กบัทอ้งทะเลญ่ีปุ่นอนักวา้งใหญ่และ อุโมงคไ์ฟ ท่ีทอดยาว รวมไปถึง การจดัไฟบนผิวน ้ า เต็มอ่ิม
กบัการช่ืนชมความงามของแสงสีไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่ำ                 อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  CENTRAIR AIRPORT HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
 

 
 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

     น าท่านเดินทางสู่สนำมบินนำโกย่ำ 
 10.27 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 737 

 14.09 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
  
 
 
 

วนัที ่5 สนำมบินนำโกย่ำ – กรุงเทพ ฯ เช้ำ - - 



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

31-4 / 7-11 / 14-18 / 21-25 
พฤศจิกำยน 2561  

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

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 20,900 17,900 17,900 14,900 - 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 10 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 2 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  
 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 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


