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GOAL JAPAN GRAND KYUSHU BEPPU 
WISTERIA 
6 วนั 4 คนื  

สายการบนิไทย BY TG 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  07  – 12 พฤษภำคม 2562 

 
 

 21.00 น.        กรุป๊ทวัรพ์ร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำง
ประเทศ ชัน้ 4 แถว C เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย คอยให้กำรต้อนรบัดูแลด้ำน
เอกสำร เชค็อินและสมัภำระในกำรเดินทำง  
  

วนั
ท่ี 

โปรแกรมท่องเท่ียว อำหำร โรงแรม 
หรือเทียบเท่ำ เช้ำ เท่ียง เยน็ 

1 กรงุเทพฯ – สนำมบินฟคุโุอกะ - - -  

2 สนำมบินฟคุโุอกะ – สวนคำวำชิฟจิูชมดอกวิสทีเรีย –  
ปรำสำทคิทซึกิใส่ชดุยูกำตะ – เบปป ุ– ออนเซน็  
 

- - 

 

BEPPU WAN 
ROYAL  
HOTEL   
หรือเทียบเท่ำ 

3 หมู่บ้ำนยฟูอิูน – บ่อทะเลเดือดจิโกก ุเมกริุ  – อำบทรำย
ร้อน – ออนเซน็  

  

 

BEPPU WAN 
ROYAL  
HOTEL   
หรือเทียบเท่ำ 

4 นัง่รถไฟYUFUIN NOMORI สู่เมืองฮำกำตะ –ศำลเจ้ำดำ
ไซฟ ุ

   HAKATA WBF 
HOTEL  หรือ
เทียบเท่ำ 

5 ช้อปป้ิงย่ำนเทน็จิน – ช้อปป้ิงคำแนล ไม่ใช้รถ  
 

 - - HAKATA WBF 
HOTEL  หรือ
เทียบเท่ำ 

6 สนำมบินฟคุโุอกะ - กรงุเทพฯ  - -  

วนัท่ี 1  กรงุเทพฯ – สนำมบินฟคุโุอกะ - - - 

วนัท่ี 2  สนำมบินฟคุโุอกะ – สวนคำวำชิฟจิูชมดอกวิสทีเรีย – 
ปรำสำทคิทซึกิใส่ชดุยูกำตะ – เบปป ุ– ออนเซน็  
 

- เท่ียง เยน็ 
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 00.50 น.         เหิรฟ้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 
08.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบินฟคุุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมอืงและศลุกากร  
เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่าที่ส าคัญมีชายฝ ัง่ติดทะเล
ทางด้านเอเชยี อยู่ใกลก้บัประเทศเกาหล ีนอกจากนี้ยงัได้รบัการพฒันาจนเป็นเมอืง
อุตสาหกรรม จงึมคีวามส าคญัในด้านการตดิต่อค้าขาย และยงัมสีถานทีท่่องเที่ยวที่
สวยงามมากมาย 
น าท่านชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย ณ สวนคำวำชิฟูจิ  จุดเด่นภายในสวน
แห่งนี้คอือุโมงคด์อกวสิทเีรยีกวา่ 200 ต้น ทีท่ิง้กิง่ก้านพรอ้มดอกสมี่วงเขม้ ม่วงอ่อน 
ขาว และชมพูไล่เฉดสหีอ้ยลงมาจากอุโมงคไ์มท้ีค่ลุมทางเดนิยาวประมาณ 100 เมตร 
นอกจากนี้ยงัมจีุดชมดอกไมท้ีเ่ป็นซุ้มโคง้ครึง่วงกลม และซุ้มสีเ่หลี่ยมขนาดกวา้ง เมื่อ
มองจากระยะไกลจะเหมือนพู่ประดบัเต็ม ลานรอบๆจะมมี้านัง่ให้นัง่ชมดอกไม้อยู่
หลายจุดทัว่บรเิวณ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
ปรำสำทคิทซูกิ  หรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ๆไปวา่ “เมอืงคทิ
ซูกิ นับเป็นเมืองทางตอนใต้ของแหลมคุนิซากิ  
(Kunisaki Hanto) ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อเสียง
อย่างมากของจงัหวดัโออติะ สิ่งที่ท าให้เมืองแห่งนี้
โด่งดงักเ็ป็นเพราะเป็นเมอืงปราสาทเลก็ๆทีส่ามารถ
เกบ็รกัษาบรรยากาศแบบโบราณเอาไวไ้ด้เป็นอย่าง
ดดี้วยการไม่ยอมให้มีการสร้างสายไฟหรือสิ่งปลูก
สรา้งใหญ่ๆมารบกวนทศันียภาพของเมอืงและรอบๆ 
ท าให้ตัวเมืองยงัคงบรรยากาศแบบเขตซามูไรโบราณได้จนถึงปจัจุบนั และผู้คน
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ทอ้งถิน่ที่เป็นมติรกบันกัท่องเที่ยวมากๆ ตวัเมอืงจะถูกขนาบขา้งเหนือกบัใต้ดว้ยเขต
ซามูไร และมปีราสาทคทิซูกอิยู่ทางตะวนัออกใกลก้บัชายฝ ัง่ ในส่วนตรงใจกลางเมอืง
นัน้จะคกึคกัไปดว้ยบรรยากาศการคา้ขาย จนท าใหบ้างคนถงึกบัขนานนามเมอืงแหง่นี้
วา่เป็น “เมอืงแซนวชิ” เลยทเีดยีว 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม BEPPU WAN ROYAL  HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่     รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพื่อสุขภำพ
และผิวพรรณท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้ำนยุฟุอิน หรือหมู่บ้ำนโออิตะ 
เพื่อชม “หมู่บ้านมินเงมุระ” ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ถือได้ว่า
เป็นต้นก าเนิดของผลิตภัณฑ์โอทอป “ISSON IPPIN” 
เป็นที่แรกในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมการสาธติการ
ท ากระดาษสา และผลติภณัฑต์่าง ๆ 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
บ่อน ้ำแร่จิโคก ุหรอืเรยีกวา่ จโิคกุเมงูร ิบ่อน ้าแร่ธรรมชาตทิีม่สีสีนัตระการตา บ้างสี
แดง บ้างสฟ้ีา บ้างสเีขยีว และบ่อโคลนเดอืดที่อดัแน่นดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ โดยแต่ละ
บ่อลกึถงึ 120 เมตร มคีวามรอ้นสูงถงึ 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิน่แร่อบอวลไปทัว่หุบ
เขา มคีวนัพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหนิ ซึ่งเป็นธรรมชาตทิี่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่
เดยีว 

วนัท่ี 3 หมู่บ้ำนยฟูอิูน – บ่อทะเลเดือดจิโกก ุเมกริุ  – อำบทรำยร้อน –  
ออนเซน็ 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 
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น าท่านรบัประสบการณ์ “ออนเซน็ส ำหรบัอบทรำยร้อน”นัน้เป็นวธิกีารลงไปอบตวั
อยู่ในทรายทัง้ตวัตัง้แต่ส่วนคอลงมาประมาณ 10-20 นาท ีการอบทรายร้อนมกัจะท า
กนัในแหล่งที่มอีนเซ็นและมสี่วนผสมของอนเซ็นแทรกซึมอยู่ในทราย ซึ่งส่งผลเรื่อง
ความงามของผวิพรรณ สุขภาพ และการผอ่นคลายความเมื่อยลา้เทยีบเท่ากบัการเขา้
ออนเซ็น ลองสมัผสัประสบการณ์การอบทรายร้อนในครัง้แรกเป็นเวลาเพยีงแค่ 10 
นาทกี่อนแลว้จงึค่อย ๆ เพิม่เวลาหากปรบัตวัจนชนิแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

     น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม BEPPU WAN ROYAL  HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพื่อสุขภำพ
และผิวพรรณท่ีดี 

 

        เช้ำ                 รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านสมัผสัประสบการณ์ นัง่รถไฟ YUFUIN NOMORI สู่เมืองฮำกำตะ เป็นรถไฟ
สายท่องเทีย่วชือ่ดงัของภูมภิาคควิช ูผลงานการออกแบบของอาจารยเ์อจ ิมโิตะโอกะ
นกัออกแบบรถไฟชือ่ดงัของญี่ปุน่ 

วนัท่ี 4  นัง่รถไฟYUFUIN NOMORI สู่เมืองฮำกำตะ – ฟคุโุอกะ ทำว
เวอร ์ 
 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 



CODE : GL24 

 

 
 
 
 
 
 
 

       เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 ศำลเจ้ำดำไซฟุ สรา้งขึน้เมื่อสร้างขึน้ในปีค.ศ.905 
เป็นวดัชนิโตที่เก่าแก่และมชีื่อเสยีงที่สุดของฟูกุโอ
กะถูกสร้างเพื่ออุทิศแด่มิชสิะเนะซึงะวะระ ศิลปิน
ด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา  และรอบบริเวณ
ศาลเจ้า ท่านจะเหน็ต้นบ๊วยมากกว่า 6,000 ต้น ที่
อยู่ที่ศาลเจา้แห่งนี้ เมื่อต้นบ๊วยบานสะพรัง่ท าใหท้ี่นี่
ดูสดใสและมีชวีติชวีาเป็นอย่างมากให้ท่านสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และถ่ายภาพต้น
บ๊วยทีม่มีากมายภายในศาลเจา้ดาไซฟุ 

ค ำ่               รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  HAKATA EXCEL  HOTEL หรือเทียบเท่ำ      

 
 
 
 
 
 
 
 

 เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ชอ้ปป้ิง เทน็จิน ช้อปป้ิง มอลล์ ย่านการค้าและย่านชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดในเกาะควิชู 
ให้ท่ านได้ช้อปป้ิงอย่างจุ ใจ ไม่ว่าจะเ ป็น ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ  ร้านขาย

 วนัท่ี 5 ช้อปป้ิงย่ำนเทน็จิน – ช้อปป้ิงคำแนล  ไม่ใช้รถ  
 

เช้ำ - - 
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เครื่องใชไ้ฟฟ้า ร้านเสื้อผา้สไตลญ์ี่ปุ่น และร้านคา้มากมายที่อยู่ใตด้นิที่มขีองให้ท่าน
เลอืกซื้อมากมายไม่แพใ้นเมอืงโตเกยีวเลย         

เท่ียง   อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  
คำแนลซิต้ี ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณแม่น ้าฮากะตะและแม่น ้านาคากาว่ามาบรรจบกนัเป็น
คอมเพลก็ซ์ใหญ่สุดหรูด้วยการดไีซท์โครงสร้างภายใน ถูกออกแบบให้มคีลองผ่า
กลางระหว่างโซนพลาซ่า และโรงแรมหรูห้าดาว นอกจากนี้บรเิวณรมิฝ ัง่คลองใน
อาคารแห่งนี้ มอีกีหนึ่งความ     โดดเด่นที่ดงึดูดความสนใจของผูม้าเยอืนได้ตลอด
ทัง้วนั คือ โชว์น ้ าพุ เต้นระบ า ชมการเคลื่อนไหวของสายน ้ าตามจังหวะเพลง
คลาสสคิ เพลดิเพลนิกบัการชมจงัหวะของน ้าที่ใส่ลูกเล่นตามจงัหวะเพลงเรว็ หรอื
การพุ่งขึ้นของน ้าด้วยความสูงกว่า    20 เมตร มเีอน็เตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์
ขนาดใหญ่ มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายเป็นสนิค้าญี่ปุ่นและสนิคา้จากต่างประเทศ 
ใหท้่านเลอืกซื้อกนัอย่างเพลดิเพลนิ 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่                 อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  HAKATA EXCEL  HOTEL หรือเทียบเท่ำ        
 

  เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 11.35 น.   ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 
 14.55 น.         เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ 
                                         ประทบัใจ 
 
  
 

 

วนัท่ี 6 สนำมบินฟคุโุอกะ - กรงุเทพฯ เช้ำ - - 
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อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
1 ผูใ้หญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง 

เดก็ไม่มี
เตียง 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

07 – 12  พ.ค. 2562 53,900 50,900 50,900 47,900 8,900 

รำคำไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน 

33,900 30,900 30,900 27,900 - 

รำคำเดก็ทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 รำคำน้ีรวมภำษีน ้ำมนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นกำรปรบัภำษีน ้ำมนัขึน้ 

หำกทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติม โดยทำงบริษทั จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตัว๋เครื่องบิน 
 ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเทีย่วทีร่ะบุเท่านัน้   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้     
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 ค่าขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกนิ 30 กก. 
 บรกิารน ้าวนัละ 1 ขวด 
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 บรกิาร WIFI บนรถ 
 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดอืน – ไม่ถงึ 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 
 500,000 บาท ...)  

 
 

 
 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุน่ 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   
       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดืม่และอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจาก 
 รายการทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณนี ้าหนกัเกนิกวา่สายการบนิก าหนด คอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนตา่งดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพ่ิมจำกรำคำค่ำทวัร ์
 

 
 
 
 

เมื่อท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจ าค่าทวัรท์า่นละ  10,000-20,000 บาท 
(ขึน้อยู่กบัชว่งเวลาทีเ่ดนิทาง หรอืกฎของสายการบนิ)  ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท า
การ  

 
 
 
 

 
 
***กรณุำพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร*์** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร ์ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รบัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอย่ำง
เรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั    ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-30 วนั   หกัคา่มดัจ า   
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 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    8-14  วนั   หกัคา่ใชจ้่าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-7  วนั  หกัคา่ใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์
 ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ หกัค่าใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด*** 

 
 
ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออก
ตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
 

ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั  
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองสมัภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
  
    ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่
อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 
นิ้ว)  
   กรณีที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนกั
เกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
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   ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก ผูโ้ดยสำรท่ีเดินทำงต้องรบัทรำบ และยินยอม ก่อนกำรเดินทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 
อคัคภียั หรอืไม่วา่จะด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทีเ่หนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทาง
บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต
ภยั อคัคภียั  ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิาร
อยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณี
ดงันี้ 
** กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง  
** กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณทีี่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวที่
พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกิดเหตุกำรณ์
ดงักล่ำว 

 
 

 

 
 
 

 
 


