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กรุ งเทพฯ – สนามบินคันไซ
กรุ๊ ปทัวร์ พร้ อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้ น 4 แถว R
เคาน์ เตอร์ สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์
เจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ การต้ อนรับดูแลด้ านเอกสาร เช็ คอินและสั มภาระในการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ JL 728
สนามบินคันไซ– วัดคิโยมิสึ – ปราสาทฮิโกะเนะ – หน้ าผาโทจินโบ– ออนเซ็น

เทีย่ ง เย็น

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
วัดคิโยมิสึ หรื อ วัดนํ้าใส ซึ่ งมีอายุเก่าแก่ย่ิงกว่าเมืองเกี ยวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอัน
เป็ นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยืน่ ออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น คํ้ายัน
และสิ่ งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์ สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก
เทือกเขาอีกด้วย

เทีย่ ง

คํ่า

วันที่ 3

เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ปราสาทฮิ โกะเนะ เป็ นปราสาทที่ส ร้ างขึ้ นในยุคเอะโดะที่ เมื องฮิ โกะเนะ จัง หวัดชิ ง ะ ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็ นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดชิงะ และเป็ นปราสาทหนึ่ งใน 12 แห่ งของ
ญี่ปุ่นที่ยงั คงอนุ รักษ์สภาพเดิ มเอาไว้โดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลง และเป็ นหนึ่ งในสี่ ปราสาทของ
ญี่ปุ่นที่เป็ นมรดกแห่งชาติ
หน้ าผาโทจินโบ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่ งชาติเอจิเซ็นคางะ (Echizen-Kaga Quasi-National Park)
บริ เวณสุ ดทะเลญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นสมบัติทางธรรมชาติของประเทศ กลุ่มก้อนหิ น
รู ปทรงแท่งสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่มีความสู งกว่า 20 เมตร เรี ยงตัวกันเป็ นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร
ตามแนวชายฝั่งทะเล ซึ่ งเป็ นหน้าผาหิ นลาวาที่ถูกนํ้าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะตามธรรมชาติ โดย
เราจะได้ชมหิ นหน้าตารู ปทรงแปลกประหลาดน่าทึ่ง อาทิ Lion Rock และ Candle Rock เป็ นต้น
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม KAGA ONSEN หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านอาบนํา้ แร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ญปี่ ุ่ นแท้ๆทีเ่ รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่ สุ ขภาพและผิวพรรณทีด่ ี
สวนเค็นโรคุเอ็น – ตลาดโอมิโช –ย่ านฮิกาชิ ชายะ – พักโฮมสเตย์โน เช้ า
โตะ

เทีย่ ง

เย็น

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม สวนเค็นโรคุเอ็น ได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของบ่อนํ้า หุ บเขาอัน
สวยงามและบ้านหลังน้อยใหญ่ที่ใช้ในการผลิตชานัน่ เอง ความหมายของคําว่า “เค็นโรคุ” คือ สวน
ที่มีองค์ประกอบที่ดี 6 อย่างด้วยกัน ก็คือพื้นที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว,
ความเป็ นมาอันยาวนาน, แหล่งนํ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยว
สามารถดื่มดํ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็น
ตลาดโอมิ โ ช ตลาดแห่ ง นี้ มี อ ายุย าวนานกว่า 300ปี และคนในท้อ งถิ่ น เรี ย กตลาดนี้ ว่า ตลาดโอ
มิโช ภายในตลาดมีอาหารและผักกว่า180ร้าน อีกทั้งยังมีสินค้าในครัวเรื อนมากมาย มีพ่อค้าแม่คา้
เรี ยกลูกค้าเพื่อดึ ง ดูดความสนใจสิ นค้าของพวกเค้าและคุ ณจะพบสิ นค้าสดใหม่มากมายจะเห็ น
บรรยากาศที่มีชีวติ ชีวาด้วยวัตถุดิบสดใหม่แต่ในละฤดู รวมถึงร้านอาหารจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าของเมืองคานาซาว่า ย่ านฮิกาชิ ชายะ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงนํ้าชา ที่โรง
นํ้าชาเหล่านี้ คุณจะได้เพลิดเพลินกับการจัดเลี้ยงที่มี maiko และเอกิ ชา ในปี 1820 เขตฮิกาชิชายะ
เป็ นเขตที่มีขนาดใหญ่สุด เป็ นโรงนํ้าชาสองชั้นที่สร้างจากด้านหนึ่ งไปยังอีกด้านหนึ่ ง และที่นี่มี
ทัศนี ยภาพที่สวยงามซึ่ งได้รับการชื่ นชมอย่างมากตั้งแต่สมัยเอโดะ (1603-1868) จนกระทัง่ ถึ ง
ปั จจุบนั

คํ่า

นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม NOTO HOMESTAY หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโฮมสเตย์

วันที่ 4

สวนสาธารณะโคโจ ทาคาโอกะ – หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – กุโจฮาจิมัง

เช้ า

เทีย่ ง

เช้ า

เทีย่ ง เย็น

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ สวนสาธารณะโคโจ ทาคาโอกะ สวนสาธารณะแห่ งนี้ ในอดีตเคยเป็ นที่ต้ งั ของ
ปราสาทโทยามะ ที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1543 ปั จจุบนั มีหอคอยปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่ในปี
ค.ศ.1954 เปิ ดเป็ นพิ พิธ ภัณ ฑ์ด้า นใน อี ก ทั้ง ยัง มี พิ พิธ ภัณ ฑ์ศิ ล ปะ และ สวนแบบญี่ ปุ่ นด้ว ย
นอกจากนี้ ที่สวนแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ที่ได้รับความนิ ยมในการชมซากุระช่ วงกลางเดือนเมษายน
และการล่องเรื อชมวิวแม่น้ าํ มัตสุ กะวะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและร่ วง ก็เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับ
ความนิยม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ เป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โชแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยัง
ได้รับ เลื อกเป็ นมรดกโลกในปี 1995 ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โช-สึ คุริ จะมี ความยาวประมาณ
18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งมีโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว
อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างต่างๆ ล้วนแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติท้ งั สิ้ น อย่างต้นหญ้าที่
ปลูกไว้เพื่อนํามาใช้มุงเป็ นหลังคาขนาดหนาแต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกมา
อย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดี และชื่อที่ได้มาจากคําว่า “กัสโช” ซึ่ งแปลว่า “พนมมือ”
ตามรู ป แบบของบ้า นที่ หลังคาชันถึ ง 60 องศา มี ลกั ษณะคล้า ยสองมื อที่ พ นมเข้า หากันนั่นเอง
พร้อมกันนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลาคราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยูต่ ามลําธารหน้าบ้าน ซึ่ งจะเห็น
ได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น
กุโจฮาจิมัง เป็ นเมืองที่ยงั หลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท มีท้ งั เมืองเก่าที่เรี ยงรายกัน
และรางนํ้าที่สวยงาม จากนี้ จะขอแนะนําเสน่ห์ของ กุโจฮาจิมงั ที่เต็มไปด้วยกลิ่ นอายวัฒนธรรม
แบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม

คํ่า
วันที่ 5
เช้ า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า
วัดโทไดจิ – ชิ นไซบาชิ

เช้ า

เทีย่ ง -

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 8 เป็ นวัดพุทธ โดยตัวอาคารได
บุตสึ เด็น (Daibutsuden) ของวัดนี้ ได้รับการบันทึกว่าเป็ นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน และยังเป็ นที่

เทีย่ ง

คํ่า
วันที่ 6
เช้ า

ประดิษฐานของพระพุทธรู ปไดบุสึขนาดใหญ่หล่อขึ้นจากทองแดงที่มีความสู งทั้งองค์ 14.98 เมตร
นํ้าหนักถึ ง 500 ตัน การสร้างองค์พระนี้ ข้ ึนมาโดย จักรพรรดิมีความเชื่ อว่าพระพุทธรู ปจะช่ วย
คุม้ ครองประชาชนได้ ทําให้ประชาชนควรจะร่ วมกันสร้างพระพุทธรู ปขึ้นเพื่อปกป้ องตนเองจาก
ภัยพิบตั ิ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1998
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช้ อปปิ้ งชิ นไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้าพบกับร้านค้าที่มีชื่อเสี ยงแลร้านบูติคหรู หราด้วย
และตื่นตากับแฟชัน่ อันทันสมัยเชิ ญท่านสนุ กสนานกับการ“เลือกชมและซื้ อ”สิ นค้ามากมายใน
ห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง“ไดมารู ”นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารทีมีมากมายหลายร้านร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
กล้องบนตึกบิ๊กคาเมล่า, เครื่ องคอมพิวเตอร์ , ร้านเครื่ องสําอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเสื้ อผ้า
รองเท้าเครื่ องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ
สัญลักษณ์ ของชินไซบาชิ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม SARASA HOTEL SHIN OSAKA หรือเทียบเท่า
สวนสนุกยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ – สนามบินคันไซ

เช้ า

-

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สวนสนุ กยูนิเวอร์ แซล สตู ดิโอ ตื่ นเต้นระทึ กขวัญ และสนุ กสนานกับ เครื่ องเล่ นผจญภัยไปใน
ดินแดนของหนังดังที่มชื่ อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั อาทิ สไปร์ เดอร์ แมน, เทอร์ มิเนเตอร์ , จูราสสิ ค พาร์ ค
ฯลฯ โดยที่นี่จะแบ่งเป็ น 9 โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบด้วยเครื่ องเล่น เทอร์ มิเนเตอร์ , สไปร์
เดอร์ แมน / 2.โซนฮอล์ลีวดู มีเครื่ องเล่น ผจญภัยกับอีที, เซซามี สตรี ท, เชรค 4D, Animation
Celebration, Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิ สโก มีเครื่ องเล่น
Back to the Future, แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิ ค พาร์ ค / 5.โซนสนุปปี้ สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มี
เครื่ องเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวิลด์ / 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบเครื่ องเล่น จอว์ /
9.โซนแลนด์ ออฟ ออช พบการแสดงโชว์พบกับ Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ให้ท่านได้
เลือกช้อปปิ้ งของที่ระลึกที่มีให้ท่านเลือกซื้ อสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุ ก
และเหล่ าการ์ ตูนน่ ารักที่ออกมาเดิ นโชว์ทกั ทายท่านตลอดเวลา และสนุ กสุ ดมันส์ กบั เครื่ องเล่น
มากมายตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ แฮร์ รี่
พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิ
เช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจห้องเรี ยนเวทมนตร์ คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของ
แปลกประหลาด ของเหล่ า พ่อ มดและแม่ม ดทั้ง หลาและที่ ไ ม่ ค วรพลาดชิ ม คื อ บัต เตอร์ เบี ย ร์
เครื่ องดื่ มที่ได้รับความนิ ยมในโลกของพ่อมดและแม่ม ดแห่ งนี้ (ไม่ มีแอลกอฮอล์) และที่พลาด
ไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the
Forbidden Journey” ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความ
ตื่นเต้นเร้าใจให้ท่าน เสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ ไปกับแฮร์ รี่พอตเตอร์ เลยทีเดียว ให้

ท่านได้สนุ กสนานต่อกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ดอย่างจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุ ก
และเหล่าการ์ ตูนน่ ารักที่ออกมาเดิ นโชว์ทกั ทายท่านตลอดเวลา และสนุ กสุ ดมันส์ กบั เครื่ องเล่น
มากมายตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให้ท่านสนุกสนานท้าทายที่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ อย่างต่อเนื่อง
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

เทีย่ ง
คํ่า
วันที่ 7

สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

00.55 น.
04.40 น.

-

-

-

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่ +1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว เพิม่

19-25 ตุลาคม 2561

59,900

56,900

56,900

53,900

9,900

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

39,900

36,900

36,900

33,900

-

ราคาเด็กทารก อายุ ตํา่ กว่ า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม




















ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานีร้ วมภาษีนํา้ มัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรั บภาษีนํา้ มันขึน้ หากทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่ อนการออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบนํ้าหนัก ใบละไม่เกิน 23 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ค่าทําหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ ต
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าํ หนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์

เมื่อท่านทําการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลา
ที่เดินทาง หรื อกฎของสายการบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว







ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่ามัดจํา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้)
ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมที่พกั

เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)

สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระ
ในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระนํ้าหนักเกิน (ท่านต้องชําระใน
ส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)

ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ.. (สํ าคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง

1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนื อการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกค้า
เป็ นสําคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยู่ใน
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

