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ก ำหนดกำรเดินทำง    9 -14 พฤษภำคม 2562 

 
 
 

 19.30 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำง
ประเทศ ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำท่ี 2 แถว C เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย 
เจ้ำหน้ำท่ีคอยให้กำรต้อนรบัดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอินและสัมภำระในกำร
เดินทำง  

 22.45 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 682  
 

 06.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุน่ น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทียบเท่ำ เช้ำ เท่ีย
ง 

เยน็ 

1 กรงุเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ   - - -  

2  สนำมบินฮำเนดะ –  เมืองคำวำโกเอะ – เมืองทำกำซำกิ – เจ้ำแม่กวนอิม  
– ออนเซน็ 

- 

  

MATSUSHIRO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 เจแปนแอลป์ ก ำแพงหิมะ – ออนเซน็+ขำปยูกัษ์ไม่อัน้   
 
MOTOSU VIEW HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 พ้ิงคม์อส – พระใหญ่ไดบุทสึ เมืองคำมำครุะ – เกำะเอโนะชิมะ  

 

 

 

SUNSHINE CITY 
PRINCE HOTEL หรือ
เทียบเท่ำ 

5 ย่ำนชิบูย่ำ – โอไดบะ – ไดเวอรชิ์ต้ี - สนำมบินฮำเนดะ  - -  

6 สนำมบินฮำเนดะ – กรงุเทพ   
 

- -   

วนัที 9 พฤษภำคม 2562     กรงุเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ  - - - 

วนัที 10 พฤษภำคม 2562 สนำมบินฮำเนดะ –  เมืองคำวำโกเอะ – เมืองทำกำซำ 
กิ – เจ้ำแม่กวนอิม – ออนเซน็ 

- เท่ียง เยน็ 
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จากนัน้น าท่านสู่ คำวำโกเอะ มเีมอืงเก่าที่สบืทอด
มาตัง้แต่สมยัเอโดะ เรียกที่นี่ว่า โกะเอโดะ (Little 
Edo) หอระฆงับอก  เวลาคาวาโกเอะที่มีมาตัง้แต่
สมยัเอโดะ ส่วนของปราสาทเอโดะที่หลงเหลืออยู่
ในวดัคติะอนิ (Kitain Temple) สมัผสัประสบการณ์
และวฒันธรรมดัง้เดิมของญี่ปุ่นในเทศกาลคาวา
โกเอะทีม่ปีระวตักิวา่ 370 ปี 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้น าท่านสู่ เจ้ำแม่กวนอิม รูปป ัน้เจ้าแม่กวนอมิองค์
นี้ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคันนอน ในเมืองทาคาซากิ 
จงัหวดักุนมะ เริ่มสร้างอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1936 
โดยนกัธุรกจินามว่าอโินะอุเอะ ยาสะบุโระ รูปป ัน้มคีวามสูง 
41.8 ม. หนัก 5.985 ตัน ชาวบ้านมักเรียกรูปป ัน้เจ้าแม่
กวนอ ิ มองคน์ี้ดว้ยความเคารพรกัวา่ "คนันอน-ซามะ" และ
ยังได้รับยกย่องให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เป็น
รูปธรรม ภายในรูปป ัน้แบ่งเป็น 9 ชัน้ และมีพระพุทธรูป
ประดษิฐานอยู่ถงึ 20 องค ์ข ัน้บนัไดในรูปป ัน้มทีัง้หมด 146 
ขัน้ซึ่งจะน าคุณขึน้ไปถงึชัน้สูงสุด 

    น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  MATSUSHIRO HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

         น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตล์ญ่ีปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซ็น”เพื่อสุขภำพ
และผิวพรรณท่ีดี 

 

เช้ำ             รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  จากนัน้น าท่านไปยงั เทือกเขำทำเทยำม่ำ ตัง้อยู่ในภูมภิาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู 

ซึ่ ง เ ป็นเกาะที่ ให ญ่ที่สุ ด  ของประเทศญี่ปุ่น  มี
เทือกเขาวางตวัสลบัซับซ้อนอย่างสวยงาม คล้าย
เทือกเขาแอลป์ในทวปียุโรป จึงได้ฉายาว่า เจแปน
แอลป์ (Japan Alps) นัน่เองไฮไลท์ของเสน้ทางนี้จะ
มี ก า แ พ ง หิ ม ะ สี ข า ว โ พ ล น  Yukino 
otani  Snow Corridor(SnowWallWalk) ที่ เ กิดจ าก

วนัท่ี 11พฤษภำคม2562          เจแปนแอลป์ ก ำแพงหิมะ – ออนเซน็+ขำปูยกัษ์ไม่อัน้ เช้ำ เท่ียง เยน็ 

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
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การสะสมของกองหมิะ บางปีท่วมสูงมากถงึ 20 เมตร เทยีบเท่าตกึ 7 ชัน้ เลยทีเดยีว 
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเส้นทางระหว่าง Bijodaira ไปยงั Murodo เปิดให้
นกัท่องเทีย่วและคนทีส่นใจเขา้ชม 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
น าท่านชม ยอดเขำทำเทยำม่ำ มคีวามสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอนัดบัสองรองจาก
ภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหนึ่งในสามภูเขาศกัดิส์ิทธิต์ามความเชื่อคนญี่ปุ่นตัง้แต่สมยั
โบราณ ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพทวิทศัน์อนั สวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่ง
ในวนัที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเหน็ได้ไกลถงึภูเขาไฟ ฟูจ ิจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 
สถานีบโีจดยัระ โดยรถปรบัอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์ของ
เทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ใหท้่านไดเ้กบ็เกี่ยวความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านโดยสาร
เคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีทาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่เมอืงทาคายาม่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่           รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
                                 น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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             เช้ำ                  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านชม พ้ิงค์มอส ดอกชบิะซากุระ (Shibazakura) หรือ พิงค์มอส (Pink 
Moss) อย่างแน่นอน ที่ญี่ปุ่นนัน้มีทุ่งดอก
ชบิะซากุระให้ชมในหลายจงัหวดัเลย ซึ่ง
อาจจะบานในช่วงเวลาต่างกันนิดหน่อย 
เนื่ องจากสภาพอากาศในแต่ละจังหวัด
สถานที่ที่เราจะพาไปรวีวิในวนันี้กอ็ยู่ที่คา
วากุจโิกะ (Kawaguchiko) ในจงัหวดัยามา
นาช ิ(Yamanashi) นี่เอง มชีือ่งานเทศกาล
วา่ Fuji Shibazakura Festival ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมเลยค่ะเพราะได้
ชมทัง้ดอกไมแ้ละภูเขาไฟฟูจไิปดว้ย 

 
เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากนัน้น าท่านสู่ พระใหญ่ไดบุตซึ (Kamakura Daibutsu หรือ The Great Buddha) 
เป็นพระพุทธรูปที่ส าคญัที่สุดในเมอืงคามา
คุระ ตัง้อยู่ในวัดโคโตะกุอิน (Kotokuin 
Temple) พระพุทธรูปไดบุตซึมี  ความสูง
ถึง  13.35 เมตร  น ้ าหนัก  95 ตัน  เ ป็น
พระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในญี่ปุ่น 
รองจากหลวงพ่อโต แห่งวดัโทไดจิเมือง
นาราจากหลกัฐานพบว่าพระใหญ่ไดบุตซึ
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1252 ในตอนแรกนัน้พระพุทธรูปอยู่ในห้องโถงของวดั แต่ตวัวดัไดร้บั
ความเสยีหายจากพายุและแผ่นดนิไหวอยู่หลายครัง้ จนในที่สุดไม่มตีวัอาคารของวดั 
พระใหญ่ไดบุตซจึงึไดต้ัง้อยู่กลางแจง้ 
จากนัน้ เกำะเอะโนะชิมะ เป็  นเกาะขนาดเลก็ ส่วนหนึ่งของเมอืงฟุจซิะวะจงัหวดัคะ
นะงะวะ มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าคะตะเซะ ในอ่าวซะ
งะม ิการเดนิทางไปสู่เกาะมสีะพานเชือ่มต่อระหวา่งแผน่ดนิใหญ่กบัตวัเกาะ เอะโนะชมิะ
เคยเป็นสถานที่หลกัในการจดัการแข่งขนักีฬาเรือใบ ในการแข่งขนัโอลมิปิกฤดูร้อน 
1964 

วนัท่ี 12 พฤษภำคม 2562        พ้ิงคม์อส – พระใหญ่ไดบุทสึ เมืองคำมำครุะ – 
เกำะเอโนะชิมะ 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 
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ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
  

 

เช้ำ             รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
         น าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชิบูย่ำ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ดา้นแฟชัน่ มแีหล่งชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ รา้นคา้ รวมทัง้ชอ็ปของแบรนด์
ดงัตัง้อยู่มากมาย นอกจากนัน้แลว้ยงัมรีา้นอาหารและแหล่งบนัเทงิอย่างครบครนั มผีูค้น
ทัง้ชาวญี่ปุน่และนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิดนิขวกัไขวอ่ยู่ตลอดทัง้วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ย่ำนชิบูย่ำ – โอไดบะ – ไดเวอรชิ์ต้ี – สนำมบินฮำเน 
ดะ 

เช้ำ เท่ียง - 

http://www.japankakkoii.com/japan-guide/tokyo-shibuya/
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 จ า ก นั ้ น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  
ห้ำงสรรพสินค้ำไดเวอร์ซิ ต้ีโตเกียว
DiverCityTokyo Plaza ห้างสรรพสินค้า
ที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอ
ไดบะ(Odaiba)ในเมอืงโตเกยีว(Tokyo) สิง่
ทีท่ าใหห้า้งนี้ดงัสุดๆตอ้งยกใหเ้จา้หุ่นยนต์
กนัดัม้ขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตัง้ตระหง่านอยู่
ด้านหน้านี่เอง เรียกได้ว่าถ้ามาโอไดบะ
แล้วไม่แวะมาปกัหมุดห้างนี้นี่พลาดอย่างแรง บอกเลยว่าขนาดไม่ได้เป็นสาวกเจ้าหุ่น
กนัดัม้ยงัอดทีจ่ะตื่นตาตื่นใจไปดว้ยไม่ไดจ้รงิๆ โดยหา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติีโ้ตเกยีวได้
เปิดให้บรกิารเมื่อปี 2012 ภายในมรีา้นคา้ ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทงิเพยีบ แต่ที่เด่น
สุดก็ตรงมีส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชัน้ 7 ให้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนกนัดัม้เป็นพิเศษ
ไดม้าชืน่ชมอกีดว้ย ตวัหุ่นยนตห์น้าหา้งๆไม่ไดม้ไีวเ้ล่นๆเพราะในตอนกลางคนืจะมเีอฟ
เฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต ์เสยีงประกอบ และขยบัหวัได ้น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลย 

   ถึงเวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮำเนดะ  
 

        00.20 น.          ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 661 
       04.50 น.            เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ 
                                         ประทบัใจ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 สนำมบินฮำเนดะ – กรงุเทพ      



CODE : GL21 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
1 ผูใ้หญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

9-14 พฤษภำคม 2562 50,900 47,900 47,900 44,900 8,900 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

30,900 27,900 27,900 24,900 - 

รำคำเดก็ทำรก อำย ุต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหต ุ    กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผู้เดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึ้นไป*** 

หำกมีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำย
เพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานี้รวมภาษีน ้ามัน ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน ้ามนัขึน้ หากทาง

สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้ าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 บริการน ้ าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
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(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...) 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารที่สัง่เพิม่เติมจาก 
 รายการที่ทางบริษทัฯ จดัให้ เป็นตน้   
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้ าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทัวร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่บั
ช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 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 
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 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที่สัมภาระน ้ าหนักเกิน 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
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1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร 
เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่า
จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

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

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีที่สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พ  านัก
อยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 
 


