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วันที่

โปรแกรมท่องเทีย่ ว

1

กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ

2

สนำมบินฮำเนดะ –วัดอำซะกุสะ – โตเกียวสกำยทรี –ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – ออนเซ็น

3

ภูเขำไฟฟูจิ ชั้น 5 –ปรำสำทมัตสึโมโต้ – ออนเซ็น

4

ทำคำยำม่ำจินยะ – ซันมำชิซูจิ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ

5

วัดคิโยมิสึ – ชินไซบำชิ – สนำมบินคันไซ

6

สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ

อำหำร
เช้ ำ เทีย่ ง
-

โรงแรม
หรือเทียบเท่ำ

เย็น

-

-

KAWAGUCHIKO
TOMINOKO HOTEL
หรือเทียบเท่ำ
OKADA RYOKAN
HOTEL หรือเทียบเท่ำ
NAGOYA SAKAE
TOKYU REI HOTEL หรือ
เทียบเท่ำ
-

พร้ อมรับ คู่มือท่ องเที่ยวประเทศญีป่ ุ่ น / ปลัก๊ สำหรับใช้ ในญีป่ ุ่ น / WIFI ON BUS
วันทีห่ นึ่งของกำรเดินทำง

20.00 น.

กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ

-

-

-

-

เทีย่ ง

เย็น

กรุ๊ปทัวร์ พร้ อมกันทีท่ ่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำง
ประเทศ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ ำที่ 8 แถว R เคำน์ เตอร์ สำยกำรบินเจแปนแอร์ ไลน์
เจ้ ำหน้ ำทีค่ อยให้ กำรต้อนรับดูแลด้ ำนเอกสำร เช็คอินและสัมภำระในกำรเดินทำง

22.05 น.

เหินฟ้ ำสู่ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย สำยกำรบินเจแปนแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ JL 034

วันทีส่ องของกำรเดินทำง

05.40 น.

สนำมบินฮำเนดะ –วัดอำซะกุสะ – โตเกียวสกำยทรี –ช้ อปปิ้ งชิน
จูกุ – ออนเซ็น

เดินทางถึง สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดอำซำกุซะ คันนอน หรื อวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสี ยงของเมืองโตเกียว มีลกั ษณะโดดเด่น
โดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรี ยกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้ า) กลางประตู มีโคมไฟสี แดงขนาดใหญ่
แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้ าและเทพเจ้าสายลมทาหน้าที่เป็ นทวารบาล อยูส่ องข้างประตู จากประตูช้ นั นอก
สู่ ประตูหลักด้านในวัด เป็ นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรี ยกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของ
พื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่ องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิ ด ขนม
ญี่ปุ่น ไอศรี ม และอี กมามาย และเมื่อผ่านประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมี
กระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีที่ลา้ งมือคล้ายกับว่าให้ชาระร่ างกายให้ บริ สุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คน
ญี่ปนมั
ุ่ กจะเอามือกวักควันธู ปเข้าหาตัว ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงสติปัญญาดี , เงินทองไหลเข้ากระเป๋ า
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จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลักที่โอ่อ่าและสงบเงียบ ด้านข้างอารามเป็ นเจดีย ์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดย โชกุน
โตกุกาว่า อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17
นาท่านเดินทางสู่ พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพ โตเกียว สกำยทรี (ด้านนอก) หรื อที่เรี ยกว่า The New Tokyo Tower
แลนด์ มาร์คแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว สุ ดยอดสถาปัตยกรรม ที่มี ความสูง ถึ ง 634 เมตร ณ เมือ งโตเกี ย วมหา
นครที่มีความเจริ ญเป็ นอันดับต้นๆของโลกโดยภายใน โตเกียว สกายทรี มีสิ่งอานวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึก
ส่ งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ แบบดิ จิตลั , วิทยุ, ระบบเครื อข่ายไร้สาย , ห้องส่ งสัญญาณโทรทัศน์ในโตเกียว ,
เทีย่ ง

พื้นที่เพื่อการค้า, และจุดชมวิว 2ระดับ อยูท่ ี่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
อิ ส ร ะ ช้ อ ป ปิ้ ง ย่ ำ น ดั ง ชิ น จู กุ แ ห ล่ ง ร ว ม ห้ า ง ร้ า น ดั ง

อ า ทิ

BIGCAMERA,YODOBASHIMATSUMOTOKIYOSHI,ISETAN,MARUI, LUMINE

และอี ก
มากมาย และเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าทุกชนิ ด ที่ท่านสามารถหาซื้ อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย กระเป๋ า
รองเท้า เครื่ องสาอางค์ นาฬิกา น้ าหอม สิ นค้ามียหี่ ้อ (แบรนด์ช้ นั นาต่างๆเครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้อง สิ นค้ามือสอง และยัง
รวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายด้วย พร้อมนาท่านช้อปปิ้ งร้าน 100 เยน ที่รวบรวม
สิ นค้าตั้งแต่ขนม อาหารสาเร็ จรู ป เครื่ องแต่งกาย เครื่ อง เขี ยน เ ครื่ อ งค รั ว อุ ปก รณ์ เ ส ริ มค วามงาม ข อ ง
กระจุกกระจิกน่ารักสไตล์ญี่ปนุ่ และอีกมากมายที่
คำ่

นำท่ำนสู่ ทพี่ ัก โรงแรม KAWAGUCHIKO TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
(อิม่ อร่ อยกับขำปูยกั ษ์ แบบไม่อ้นั )
นำท่ำนอำบนำ้ แร่ สปำรีสอร์ ทสไตล์ญปี่ ุ่ นแท้ๆทีเรียกว่ำ“ออนเซ็น”เพื่อสุ ขภำพและ
ผิวพรรณทีด่ ี

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

ภูเขำไฟฟูจิ ชั้น 5 –ปรำสำทมัตสึโมโต้ – ออนเซ็น

เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ภูเขำไฟฟูจิ ที่มีความสู งเหนื อจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั ไปทัว่ โลกในเรื่ องความ
สวยงามที่ ธ รรมชาติ ไ ด้ม อบมาให้ อ ย่า งลงตัว และยังถื อ ว่ า เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของประเทศญี่ ปุ่ น ทั้ง ยัง เป็ น

เทีย่ ง

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปนตลอดทุ
ุ่
กฤดูกาล นำท่ำนขึน้ สู่ ช้ันที่ 5 ของภูเขำไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับ
สภำพอำกำศ)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชม ปรำสำทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็ นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ ก็
ยังเป็ นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทาลายจาก
เพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบนั ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสี ดาสนิททาให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดา
นำท่ำนสู่ ทพี่ ัก โรงแรม OKADA RYOKAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
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นำท่ำนอำบนำ้ แร่ สปำรีสอร์ ทสไตล์ญปี่ ุ่ นแท้ๆทีเรียกว่ำ“ออนเซ็น”เพื่อสุ ขภำพและ
ผิวพรรณทีด่ ี
วันทีส่ ี่ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง

คำ่

ทำคำยำม่ำจินยะ – ซันมำชิซูจิ – ชิรำคำวำโกะ

เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเทีย่ วชม ทำคำยำม่ำจินยะ หรื อ จวนผูว้ ่าแห่ งเมืองทาคายามาในอดีต เป็ นทั้งที่ทางาน และที่อยู่อาศัยของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ
เขตเมืองเก่ำซันมำชิซูจิ ถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้า
น่ารักๆที่ยงั คงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของที่นี่ ที่ที่ซ่ึงเหมือน
ให้ท่านได้ถูกย้อนอดีตกลับไปเมื่อ 300 ปี ก่อน และให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศ
อันน่าประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ เป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โชแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็ นมรดกโลกในปี
1995 ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โช-สึ คุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งมีโครงสร้าง
ของบ้านสร้ างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว อีก ทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่ างๆ ล้วนแต่มาจากวัสดุจาก
ธรรมชาติท้งั สิ้ น อย่างต้นหญ้าที่ปลูกไว้เพื่อนามาใช้มุงเป็ นหลังคาขนาดหนาแต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับ
หิ มะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดี และชื่อที่ได้มาจากคาว่า “กัสโช” ซึ่ งแปลว่า “พนมมือ”
ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือ ที่พนมเข้าหากันนั่นเอง พร้อมกันนี้ ท่านจะ
เพลิดเพลินกับฝูงปลาคราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยูต่ ามลาธารหน้า ซึ่งจะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนสู่ ทพี่ ัก โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

วัดคิโยมิสึ – ชินไซบำชิ – สนำมบินคันไซ

เช้ ำ

เทีย่ ง

-

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนำ้ ใส ซึ่งมีอายุเก่าแก่ยงิ่ กว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็ นเอกลักษณ์ของ

เทีย่ ง

วัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยืน่ ออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ ายัน และสิ่ งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดย
ไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์สามสาย
อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ช้ อปปิ้ งชินไซบำชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้าพบกับร้านค้าที่มีชื่อเสี ยงและร้านบูติค หรู หราด้ว ยและตื่ นตากับ
แฟชัน่ อันทันสมัยเชิญท่านสนุ กสนานกับการ“เลือกชมและซื้ อ”สิ นค้ามากมายในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง“ไดมารู ”
นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารทีมีมากมายหลายร้านร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้องบนตึกบิ๊กคาเมล่า, เครื่ องคอมพิวเตอร์ , ร้าน
เครื่ องสาอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ ให้ท่านเก็บภาพ
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ประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ
รับประทำนอำหำรคำ่ อิสระตำมอัธยำศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

คำ่

วันทีห่ กของกำรเดินทำง

00.50 น
05.00 น.

สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ

-

-

-

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทำง
12-17 เมษำยน 61
รำคำไม่ รวมตัว๋ เครื่องบิน

12-17 เมษำยน 2561
ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยว เพิ่ม

63,900

60,900

60,900

57,900

7,900

28,900

25,900

25,900

20,900

7,900

รำคำเด็กทำรก อำยุ ตำ่ กว่ำ 2 ขวบ รำคำ 9,000 บำท
***หมำยเหตุ กำรเดินทำงในแต่ละครั้งต้องมีผ้เู ดินทำงจำนวน 30 ท่ำนขึน้ ไป***
หำกมีผ้เู ดินทำงไม่ถึง 30 ท่ำน ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติม











ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
รำคำนีร้ วมภำษีนำ้ มัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในกำรปรับภำษีนำ้ มันขึน้ หำกทำงสำยกำรบินมีกำรเรียก
เก็บเพิ่มเติม โดยทำงบริษัท จะแจ้ งให้ ทรำบก่อนกำรออกตัว๋ เครื่องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนาเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)










ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่
ค่าทาหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสาหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3% ซึ่งต้องจ่ ำยเพิ่มจำกรำคำค่ำทัวร์

เมื่อท่านทาการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาที่เดินทาง
หรื อกฎของสายการบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ

***กรุณำพิจำรณำเงือ่ นไขต่ ำงๆ และเงือ่ นไขกำรยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่อนท่ ำนทำกำรจองทัวร์ ***
หำกท่ ำนได้ ทำกำรจองทัวร์ ทำงบริษัทฯ ถือว่ ำท่ ำนได้ รับทรำบและยอมรับเงือ่ นไขทุกอย่ ำงเรียบร้ อยแล้ ว







ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่ามัดจา
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 หัก ค่าใช้จ่าย 100%
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่คนื ค่ำทัวร์ ท้งั หมด***
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ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่าย
ส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และกำรจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) และห้องคู่ (Twin /

Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ (Porter)
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด /

Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยก
เก็บเพิ่ม)
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 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)
กรณีที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ข้อกาหนด
ของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสี ย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมำยเหตุ.. (สำคัญมำก ผู้โดยสำรที่เดินทำงต้ องรับทรำบ และยินยอม ก่ อนกำรเดินทำง
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง
การนัดหยุดงาน การก่ อ จลาจล อุ บตั ิ เ หตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคี ภัย หรื อไม่ว่าจะด้ว ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ น
เหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สาย
การบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยู่เป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ไม่คนื ค่ำทัวร์ ท้งั หมด หรือบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ ำใช้ จ่ำย เนื่ องจากทาง
บริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว

4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่คนื ค่ำทัวร์ ท้งั หมด หรือบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน ในกรณีดงั นี้
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมื องห้ามเดินทาง
** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
(ซึ่งทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่ คนื ค่ำทัวร์ ท้งั หมด หรือบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน หำกเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
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