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OSAKA-NAGOYA 

AMAZING SAKURA 

5D3N BY TG 

ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  

สู่เมืองโอซำก้ำ นำโกย่ำ และมิเอะ  
 
 



 

 

โอซำก้ำ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน ดนิแดนแห่งมายา เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบัเครื่อง
เล่นนานาชนิดจากภาพยนตรช์ื่อดงัจาก “ฮอลลวีูด้”, ชมสวนซากุระสวยๆใน ปราสาท
โอซาก้า หนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืงโอซาก้า 

นาโกย่า ชมความงามของดอกซากุระทีบ่านสะพรัง่ที ่สวนโอคาซากิ 
มิเอะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่นากาชิม่า แจส๊ดรีม เอาท์เลท็ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 30 มีนำคม – 3 เมษำยน 2566 

วนัแรก               กรงุเทพฯ – สนำมบินคนัไซ (โอซำก้ำ)  

 

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์C 
สำยกำรบินไทย มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนในกำร
เตรียมตวัเดินทำงและผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน  

23.59 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินคนัไซ จงัหวดัโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG622 

 

วนัท่ีสอง            สนำมบินคนัไซ – โอซำก้ำ – ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 

07.30 น.   เ ดินทำงถึงสนำมบินคันไซ 
จงัหวดัโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น 
หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคน
เข้ำเมืองและตรวจรบักระเป๋ำ
สัมภำระเรียบร้อยแล้ว (เวลา
ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชัว่โมง)  

• น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล 
สตูดิโอ เจแปน (Universal Studio Japan) ที่
ทุ่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพืน้ทีก่ว่า 100,000 
ตารางเมตร ซึง่เป็นขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ตื่นตา
ตื่นใจกบัโรงถ่ายภาพยนตร ์ทีแ่บ่งออกเป็น
หลายๆโซน เช่น “Hollywood” ชมฉากจ าลอง
ของมหานครนิวยอรค์ และเมอืงซานฟรานซสิโก 



 

 

ใหท้่านไดส้นุกสนานตื่นเตน้ไปกบัการต่อสูแ้ละการไล่ล่าที่
ดุเดอืดเรา้ใจของ “Spider Man”, สนุกสนานหวาดเสยีวไปกบั
การล่องเรอืเผชญิฝงูปลาฉลามยกัษ์ทีจ่ะโผล่ขึน้มาล่าเหยื่อจาก
เรื่อง “Jaw”, ยอ้นเวลากลบัไปในยุคดกึด าบรรพ ์พบกบัเหล่า
ไดโนเสารน์านาชนิดกบัฉากจ าลองเรื่อง “Jurassic Park”, 
ตื่นเตน้ไปกบัการไล่ล่าทีเ่ตม็ไปดว้ยเอฟเฟ็คระเบดิและกระสุน
ปืนในฉากเรื่อง “Water World”, หรอืจะเลอืกสนุกสนานที ่
“Snoopy Studios” เพลดิเพลนิกบัไปเครื่องเล่นน่ารกัๆนานา
ชนิด และพบกบัสนู๊ปป้ีและเหล่าผองเพือ่นมากมาย, โซน 
Minions Park จากอนิเมชัน่ช่ือดงั ท่ีเหล่าแกง๊คมิ์นเน่ียนจะ
มาป่วนทุกท่านให้ได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกบัเมือง
จ าลองภายในเรื่อง, สมัผสัโลกแห่งเวทมนตไ์ปกบัโซน “The 
Wizarding World of  Harry Potter” จากนิยายแฟนตาซีช่ือ
ก้องโลกอย่างแฮรร์ี่ พอตเตอร ์ทีจ่ าลองฉากต่างๆมาจากใน
นิยาย เช่น หมู่บา้นฮอกสม์ีด้ (Hogsmeade Village), ปราสาทฮ
อกวอตส ์(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter 
and the Forbidden Journey ride) เป็นตน้ และล่าสุดกบัการ
เปิดตวัอย่างเป็นทางการของโซนใหม่ “Super Nintendo 
World” ร่วมผจญภยัไปกบัมาริโอ้และผองเพื่อน บุกตะลุย
ปราสาทเพื่อช่วยเจ้าหญิงพีชจากวายร้ายคปุป้า 
เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Granbell Hotel Osaka หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำม            อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเองในเมืองโอซำก้ำเตม็วนั            

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงในเมอืงโอซาก้าดว้ยตวัท่านเอง  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

เข้าพกัโรงแรม Granbell Hotel Osaka หรือระดบัเทียบเท่า 
 



 

 

วนัท่ีส่ี                โอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ – นำโกย่ำ – ชมซำกรุะท่ีสวนโอคำซำกิ – 
                          มิเอะ – นำกำชิม่ำ แจส๊ดรมี เอ้ำทเ์ลท็ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดินทางชม ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) หนึ่งในแลนด์
มารค์ส าคญัของเมอืงโอซาก้า ถูกสรา้งขึน้ในสมยัของฮเิดโยช ิโทโยโทม ิ 
ภายในตวัปราสาทถูกประดบัประดาดว้ยเครื่องประดบัและภาพเขยีนบน
ก าแพงลงรกัปิดทองอย่างสวยงาม จนได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ส าคญัของประเทศ ปราสาทแห่งสูงนี้  55 เมตร มี 8 ชัน้ ที่หอคอยชัน้
บนสุด ท่านสามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์โดยรวมของเมอืงโอซาก้าไดอ้ย่าง
ชดัเจน ส่วนบรเิวณรอบๆ ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มี

ดอกไม้ใบไม้งามสะพรัง่ในทุกๆฤดู โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิ ท่านสามารถชมดอก
ซากุระ ซึง่มมีากกว่า 4,000 ตน้ ทีพ่รอ้มใจกนับานทัว่ทัง้บรเิวณไดอ้ย่างสวยงาม 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า (Nagoya)  
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเดินทางชม ดอกซากรุะท่ีสวนโอคาซากิ ซึ่งมตี้นซากุระปลูก
เรยีงรายอยู่มากกว่า 800 ต้น กระจายไปรอบๆ บรเิวณปราสาทโอคาซากิ  
สวนแห่งนี้มคีวามสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 100 สถานที่ชมซากุระที่ดีที่สุด
ของญีปุ่่ น ภายในบรเิวณสวน ท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้มากมายทัง้รา้นอาหาร
และร้านขายของพื้นเมืองตัง้เรียงรายตามแนวริมแม่น ้าโอโตะ ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบับรรยากาศของฤดูใบไมผ้ลพิรอ้มถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นที่ระลกึ
อย่างเตม็ที ่
• น าท่านเดินทางสู่ นำกำชิม่ำ แจ๊สดรีม เอำท์เล็ท เอาท์เล็ท มอลล์
ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่ได้รวบรวมร้านค้าแบ
รนด์เนมชัน้น ามากกว่า 240 ร้าน และยงัมรี้านอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาติ
อื่นๆอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชมิเลอืกชอ้ปกนัตามอธัยาศยั 
 
 

 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
เข้าพกัโรงแรม Comfort Hotel Chubu Centrair Airport หรือระดบัเทียบเท่า  



 

 

วนัท่ีห้ำ                นำโกย่ำ – สนำมชูบุ เซน็แทร ์นำโกย่ำ  

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินชูบุ เซ็นแทร์ นำโกย่ำ เพื่อท าการ
เชค็อนิ  

11.00 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 645 
15.00 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 30 มีนำคม – 3 เมษำยน 2566 

**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร์ ค่ำตัว๋เครื่องบิน** 
***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาท 

โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิม 
ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เครื่องบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 46,995.- บำท 22,995.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 42,559.- บำท 20,995.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37,995.- บำท 18,995.- บำท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ 6,995.- บำท 6,995.- บำท 



 

 

หมายเหต ุ

1. อัตราค่าเดินทางนี้จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตาม
จำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้
รับการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่  และตรวจเช็ค
น้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-คันไซ-นาโกย่า-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน 
3. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า  

**ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าพักในห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจะจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยว หรือบาง
โรงแรมจะจัดให้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง 
**ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก
ให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิ้ล และเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน  (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจาก
อุบัติเหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หาก
สนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 
**เดก็อายตุ่ำกวา่ 1 ปีและผู้ใหญอ่ายุ 75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัิเหตเุพยีงครึง่เดยีว** 

7.  ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที ่15 ธันวาคม 2565 หากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ ท่านจะต้องทำการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตท่ีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด 
4. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพ่ิมเติม อาท ิ 

ประกันสุขภาพ, ประกันภัยธรรมชาติรุนแรง, ประกันทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็น
ต้น 

5. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว (ในกรณีที่ทางญี่ปุ่นยกเลิกการอนุมัติฟรีวีซ่าให้กับ
นักท่องเที่ยวไทย) 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 

 

เงือ่นไขการชำระเงนิ  
 

1. กรณุาชำระคา่มดัจำทา่นละ 20,000 บาท (โดยเรยีกเกบ็ทันทหีลงัจากการจองทวัร์) 
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเดินทาง 
3. กรณีทำการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 30 วันหรือน้อยกว่า กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 
4. กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการชำระเงินแบบการจองทัวร์แบบปกติได้  

 

การยกเลกิ  

1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ามัดจำให้กับผูเ้ดินทาง โดยทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาท ิค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาท ิค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันกอ่นวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยดุเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์หรือวันหยดุยาวตามที่รัฐบาล

กำหนดในแต่ละป ีและรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มีการคืนเงนิมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณ ี
5. กรณีทำการตดักรุ๊ปสายการบินไทย ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณ ี

และหากยกเลกิก่อนวันเดินทาง 35 วนัทำการหรือนอ้ยกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตั๋วและค่าทัวร์ทุกกรณ ี
 

 



 

 

หมายเหต ุ

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง 
โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมายหรือ
สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือ
บางส่วน  นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

3. ในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ อันเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถออก
เดินทางตามที่กำหนดได้ ทางบริษัทจะสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พัก
ได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น 

4. ในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ  อันเป็นเหตุ
ทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการ
ยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากทางสายการบิน และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากรายการทัวร์  อาท ิค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

5. หลังจากทีท่่านได้ทำการจองทวัรแ์ละชำระคา่มัดจำเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในข้อตกลง
และเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประการ 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และ
อื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า หรือถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากเจ้าหน้าที่เช็คอิน
ที่สนามบิน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากทางสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์  ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่ทางสายการบินกำหนด รวมถึงไม่
รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำ
สิ่งของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร
ท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/
ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบอง
ไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุ
แหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัด
จากจุดหมุน, เครื ่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที ่มีคมหรือปลายแปลม , ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด



 

 

อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, 
กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัย
คุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  (ตามประกาศราช
กิจจานุเบกษาวันที ่26 มี.ค.2563)   

11. ท่านที่มีอาการแพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ , รวมถึงท่านที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทาง
บริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ 
ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

12. ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายของน้ำหนักส่วนท่ีเกินน้ี 

13. ในประเทศต่างๆ มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่  บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกำหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

14. กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั ่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง  เนื ่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

15. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าว
ตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง
ออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้  ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้
ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้  หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้นๆ ตามเงื ่อนไขราคาที่ได้รับจากทางบริษัท 
supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที ่ดังกล่าวได้  ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื ่องจากได้ชำระค่า 
Reservation Fee ไปแล้ว  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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