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NT180
ทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่ นาโกย่า ชริาคาวาโกะ 5 วัน 3 คนื (JL)
ทัวรญ์ปีุ่ น ทาคายาม่า , 5 วัน 3 คนื ,

SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME  , Premier Hotel Cabin Matsumoto  , Hotel Koyo Gifu

หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ททีาํการเก่าเมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิ
ลานกจิกรรมหมิะ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY - ปราสาทมตัสโึมโต้

ศาลเจา้โอสคึนันง - ถนนชอ้ปปิงโอส ุ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต - เทศกาลแสงสนีาบานะ โน ซาโตะ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

21.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประตหูมายเลข 8 สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์R เพอืเตรียมตัวเดนิทาง
และผา่นขันตอนการเช็คอนิ

วนัท ี2
นาโกยา่ - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ททํีาการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- นากาโน่

00.55 น.



เหนิฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ โดย สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์โดยเทยีวบนิท ีJL 738

08.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัดทอีุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิสีวยงาม ผูค้นทเีป็นมติร ทไีดช้อืวา่ ลติเตลิเกยีวโต
เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตังอยู่ในหบุเขาทยัีงคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น ้าํ สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว

นําทา่นสู ่หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทไีดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกับบา้นในแบบกัสโชสคึรุิ
ซงึเป็นแบบญปีุ่ นดังเดมิ ชอืนีไดม้าจากคําวา่ กัสโช ซงึแปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทหีลังคาชนัถงึ 60 องศา
มลัีกษณะคลา้ยสองมอืทพีนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร
ซงึโครงสรา้งของบา้นสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตตั่วเดยีว แตยั่งคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทตีกมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชมสถานทสํีาคัญเมอืครังอดตี ณ ททํีาการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทังททํีางาน
และทอียู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีทแีลว้
เป็นททํีาการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทขีา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซงึภายในนีประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคดี
หอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ท ีนําชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซงึยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญปีุ่ นดังเดมิอย่างแทจ้รงิ
(ไม่รวมคา่เขา้ชมทา่นละ 430 เยน)

จากนันเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก  ๆทยัีงคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึพนืเมอืงและเก็บเกยีวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ
ซงึเป็นตุก๊ตาตามความเชอืของคนโบราณสมัยกอ่น

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
HOTEL KOYO หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
ลานกจิกรรมหมิะ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY - ปราสาทมตัสโึมโต้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ลน่ เชน่ สโนวโ์มบลิ และสโนสเลด
หรือจะเลอืกเลน่ผาดโผนในสไตลท์า่นเอง (ไม่รวมคา่อุปกรณ์ และคา่เครืองเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน)
** ทังนีการเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆนัน ขนึกับสภาพภมูอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลานัน **

หมายเหต ุ:
ในกรณีทลีานกจิกรรมหมิะปิดใหบ้รกิารหรือเกดิเหตกุารณ์ทไีม่สามารถทําใหเ้ขา้รับบรกิารไดบ้รษัิทขอสงวนสทิธเิปลยี่นแปลงโปรแกรมนําทา่นเดนิทางสู่
วัดเซ็นโกจ ิซงึเป็นทเีลอืมใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาในญปีุ่ น มาเป็นเวลากวา่ 1,400 ปี วหิารเซ็นโกจิ
ซงึเป็นทปีระดษิฐานของพระพทุธรูปองคแ์รกทเีขา้มาสูป่ระเทศญปีุ่ น ดงึดดูผูเ้ลอืมใสศรัทธาจากทกึนกิาย ในทกุๆปีจะมนัีกทอ่งเทยีวมากกวา่ 6
ลา้นคน มาเคารพสกัการะสถาปัตยกรรมชนิเอกทางพทุธศาสนาแหง่นี จงึทําใหวั้ดเซ็นโกจเิป็นวัดทใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ นฝังตะวันออก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่JIGOKUDANI MONKEY PARK นําทา่นผา่นประสบการณ์พเิศษ!! ชม ลงิแช่ออนเซ็น
กลางบอ่น ้าํพรุอ้นธรรมชาตอิยางใกลช้ดิรมิขอบสระ ชอืชมความน่ารักของลงิทอีาศัยอยู่กันเป็นฝงูใหญ่และมคีวามคุน้เคยกับมนุษย์
(หา้มจับหรือใหอ้าหารโดยเด็ดขาด) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชมความน่ารักของลงิตามอัธยาศัย
(การชมลงิแชอ่อนเซ็นนันจะสามารถชมไดห้รือไม่ขนึอยู่กับสภาพอากาศและตัวของลงิเนืองจากลงิทลีงมาแชอ่อนเซ็นเป็นลงิป่า)

จากนันนําทา่นเก็บภาพประทับใจดา้นหนา้ ปราสาทมตัซโึมโต ้มชีอืเรียกอกีอย่างหนงึวา่ ปราสาทอกีา เนืองจากผนังปราสาทมสีดํีา
และปีกดา้นตา่ง  ๆของปราสาทแผก่างออกเหมอืนปีกนก สรา้งขนึในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ



เพอืใชเ้ป็นทพัีกของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี
ปัจจบัุนหลังจากไดรั้บการจัดตังเป็นสมบัตปิระจําชาตญิปีุ่ นไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภัณฑสํ์าหรับรวบรวมขอ้มูลประวัตศิาสตรข์องญปีุ่ นและประวัตศิาสตรข์อง
จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททมีคีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญปีุ่ น

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
ศาลเจา้โอสคึนันง - ถนนชอ้ปปิงโอส ุ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต - เทศกาลแสงสนีาบานะ โน ซาโตะ

เชา้
นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนงึในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แม่กวนอมิทใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ น และเป็นวัดประจําตระกลูโอดะ
นอกจากนียังมวัีดบันโชจซิงึโทกงุาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยู่เมอืครังเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตรห์นา้หนงึของย่านโอส ึOSU
เป็นเมอืงทผีสมผสานระหวา่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจดุทอ่งเทยีวยอดฮติทสีดุของนาโกย่า ซงึนอกจากคนญปีุ่ นแลว้
นักทอ่งเทยีวตา่งชาตก็ินยิมมาเยียมชมเชน่กัน ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคอุย่างเต็มอมิทยี่านรา้นคา้

จากนันทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคอุย่างเต็มอมิทยี่านรา้นคา้ ณ ถนนชอ้ปปิงโอส ุซงึมอีายุประมาณ
400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทยีวเป็นอย่างมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศย่านชนชนัแบบดังเดมิ
ถนนชอ้ปปิงนีประกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายกวา่ 1,200 รา้น เรียงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร
ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่วา่จะเป็นน ้าํหอม, เสอืผา้, เครืองสําอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีหอ้ดังและทสํีาคัญคอืราคาถูกมาก

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั**

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่นาโกยา่ เพอืนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท
ซงึเอาทเ์ล็ทนีเป็นสว่นหนงึของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด ์มอีาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 302 รา้น อาทเิชน่
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo, Gucci, Longcham, Balenciaga, Michael Kors ฯลฯ
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตังแตส่นิคา้แฟชนัหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัวไป ซงึมสีว่นลดมากมายสงูสดุถงึ 80%
นอกจากนีภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ไวค้อยบรกิารนักทอ่งเทยีวอกีดว้ย

จากนันนําทา่นชม เทศกาลแสงส ี(Nabana no Sato Winter Illumination) ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธมีพารค์สวนดอกไม ้
ทมีทีุง่ดอกไมใ้หช้มตลอดทัง 4 ฤดกูาล สามารถเทยีวไดต้ลอดทังปี ในชว่งฤดใูบไมร้่วงตลอดจนถงึปลายฤดหูนาว (ตลุาคม-มนีาคม)
จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ เนืองจากมไีฮไลทก์ารประดับไฟขนาดใหญ่ทสีดุในญปีุ่ น
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน ้าํ (Water
Illumination)

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ทพีกั
SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
นาโกยา่ - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นสู ่สนามบนินาโกยา่ เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

10.30 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีJL 737

14.50 น.



เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี23 กันยายน 2562 เวลา 18:14 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่

อัตราคา่บรกิารรวม

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่ารถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)
**ถา้กรณทีทีางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 1,700 บาท**

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์าํเทยีว ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• ตอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสํารองทนีงั

• ชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด
รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณทีวีันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์
ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ



เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง กรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ

•  มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน 

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ทีํามาจากพชื และเนอืสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข ่เนอืสตัว ์ไสก้รอกฯ
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราทสีงูมาก
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