
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR 

บริการน ้าหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเคร่ืองทั้งไป-กลบั 

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญ่ีปุ่น 

สนุกกบักจิกรรม ณ ลานสกฟูีจิเท็น มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิ 



 

ชมความน่ารักลงิแช่ออนเซ็น ณ SNOW MONKEY PARK 

ชมวัดพุทธแห่งแรกของญ่ีปุ่น "วัดเซ็นโคจิ" 

พเิศษ แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 

พกักฟุิ 1 คืน พกันากาโน่ 1 คืน พกัฟูจิ 1 คืน 

 
หากท่านมีความจ าเป็นจะตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือ

ยืนยนักบัทางเจา้หน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซ้ือตัว๋เคร่ืองบินประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได ้

อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบ

เที่ยวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนือการความคุมของ

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินชูบุเซ็น
แทรร์ – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปป้ิงโอสุ - เมืองกิฟุ 

 

บน
เ
ค
ร่ื
อ
ง 

 
GIFU HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

2 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ซันมาชิซู
จิ - สะพานแดงนากาบาชิ – นากาโน่ - วัดเซ็นโคจิ + เดิน
เล่นช้อปป้ิงถนนหน้าวัด 

   
NAGANO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
ลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – 
เพลิดเพลิน ณ ลานสกี FUJITEN – วัฒนธรรมชงชาแบบ
ญี่ปุ่ น - แช่ออนเซ็น 

   
FUJI/IZU HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
ขาปู+ออนเซน 

4 
ทะเลสาบฮามานะ – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบิน

ชู บุ เ ซ็ น แ ท ร ร์  - ส น า ม บิ น ด อ น เ มื อ ง    
SL311 (16.55-21.10) 

 

บน
เ
ค
ร่ื
อ
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ทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันั้นเหตุผลเหล่าน้ี อยูเ่หนือการควบคุมของ

บริษทัฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน อน่ึง บริษทัฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ป ประมาณ 7-10 

วนัก่อนเดินทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อปป้ิงโอสุ - 

เมืองกิฟุ 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคาร 1 ช้ัน 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอน
การเช็คอิน และหัวหนา้ทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

07.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่ น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL310 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลอืกที่นัง่ได้ และทางสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึง

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ *** 

15.45 น.   เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาที่ญี่ปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

** ส าคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก  
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** 

 

น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กโิลกรมัตอ่ทำ่น 



 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสุคันนอน ตั้งอยูภ่ายในเมืองนาโกยา่ (Nagoya) จงัหวดัไอจิ(Aichi)  นบัว่าเป็นวดัใน
พระพุทธศาสนาที่มีช่ือเสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง ส่ิงที่ท าให้วดัน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากๆ ก็คงเพราะวดัแห่งน้ี
นั้นเป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้ นช่ือเร่ืองความเมตตา โอสึเป็นเมืองที่
ผสมผสานระหว่างประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซ่ึง
นอกจากคนญี่ปุ่ นแลว้ นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเย่ียมชมเช่นกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง ทาน
อาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านคา้ หลงัจากขอพรจากเจา้แม่กวนอิมเรียบร้อย ให้ท่าน
เพลิดเพลินกบัสินคา้ราคาสุดประหยดั ณ ย่านการค้าโอสึ ซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นขา้งของวดัแห่งน้ีนัน่เอง  

  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พักที่   โรงแรม GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ- สะพานแดงนาคะบาชิ – วัดเซ็นโคจิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)  
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยงัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ั้งเดิม และยงัไดรั้บ
เลือกจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 1995 โครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะที่ตก
หนักในช่วงฤดูหนาวไดดี้ และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์ว่า 
“กัสโช” และมีผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

จากนั้นน าท่านเดินชม ตลาดทาคายาม่า (Morning Markets) เรียกไดว่้าเป็นส่ิงที่พลาดไม่ไดเ้มื่อมายงัเมืองทาคา
ยาม่า เพราะบรรยากาศการคา้ขายของที่น่ีจะแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆมากทีเดียว ดว้ยความเป็นเมืองที่ยงัคงความ
เป็นชนบทอยู่มาก ท าให้แลดูเป็นกนัเองมากกว่า แถมราคายงักนัเองกว่าไปซ้ือในห้างใหญ่ๆ โดยตลาดเช้าของ
เมืองน้ีจะมีดว้ยกนั 2 แห่ง คือ ตลาดจินยะเมะ (Jinya-mae Market) ตั้งอยูห่นา้อาคารทาคายาม่าจินยะ และ ตลาด

มิยางาวะ (Miyagawa Market) ตั้งอยู่ริมแม่น ้ ามิยางาวะในเขตเมืองเก่าทาคายาม่าสินคา้ที่จ าหน่ายในตลาดส่วน
ใหญ่เป็นงานฝีมือทอ้งถิ่น ขนมขบเคี้ยว สินคา้ทางการเกษตร เช่น ผกัสด ผกัดอง และดอกไม ้เป็นตน้ ตลาดเช้า
ของที่น่ีเปิดทุกวนัตั้งแต่ 6:30-12:00 น. ยกเวน้ในช่วงฤดูหนาวที่เคา้จะเลื่อนเวลาเปิดให้ชา้ลงซกันิดเป็น 7:00 น. 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชม สะพานแดงนากาบาชิ (Nakabashi Bridge) เช่ือมไปยงัยา่นเมืองเก่าในฮิดะ ทาคายามะ เมืองที่เต็มไป
ดว้ยกลิ่นอายของประวติัศาสตร์อนัยาวนานและอารยธรรมโบราณของญี่ปุ่ น ในฤดูใบไมผ้ลิตน้ซากุระจะออก
ดอกเป็นสีขาวและชมพูตดักบัสีสะพานอยา่งสวยงาม ในฤดูร้อนตน้ไมจ้ะมีสีสันสดใส หรือในฤดูหนาวซ่ึงจะมี
บางช่วงที่ตกกลางคืนแต่ทอ้งฟ้าเปิดก็สามารถเห็นแสงจนัทร์ที่ทอดผ่านยงัสะพานนากาบาชิให้ความสวยงามไป
อีกแบบ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเซนโคจิ เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของนากาโน่ ที่มีความส าคญัในประวตัิศาสตร์
ศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ่ น ในฐานะที่เป็นวัด
พุทธเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 7 (หรือ
ร า ว 1,400ปี ก่ อ น )  แ ล ะ เ ป็ น ที่ ป ร ะ ดิ ษฐ าน
พระพุทธรูปองค์แรกที่เขา้มาในประเทศญี่ปุ่ น วดั
เซนโคจิจึงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดสาธุชนผูเ้ลื่อมใส
จากทั่วสารทิศในประเทศญี่ปุ่ น จนมีค ากล่าว
โบราณของญี่ปุ่ นที่ว่า เป็นวดัที่ “ ต้องไปให้ได้คร้ัง
หนึ่งในชีวิต” นอกจากวดัเซนโคจิจะมีความส าคญั
อยา่งย่ิงยวดในประวติัศาสตร์ญี่ปุ่ นแลว้ วดัเซนโคจิยงัมีบทบาทส าคญัในความสัมพนัธ์ไทยญี่ปุ่ นดว้ย เน่ืองจาก
ในปี ค.ศ.1937ประเทศไทยไดม้อบพระพุทธรูปปางมารวิชัยให้แก่ประเทศญี่ปุ่ นเน่ืองในโอกาสครบรอบ50ปี 
ความสัมพนัธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่ น โดยไดน้ ามาประดิษฐานที่วดัเซนโคจิแห่งน้ี และไดก้ลายมาเป็นศูนยร์วม
ทางจิตใจของคนไทยในนากาโน่มาจนถึงปัจจุบนั ความเจริญรุ่งเรืองที่แผ่ขยายออกมาจากวดัก็ยงัหลงเหลือให้
เห็นจากบรรยากาศคึกคกัร่ืนรมยบ์นถนนหน้าวดั ที่มีร้านอาหารและขนมอร่อย ร้านของฝากของที่ระลึก ร้าน
ขายสินคา้ทอ้งถิ่น รวมถึงคาเฟ่ ตั้งเรียงรายอยูห่นา้วดั 



 

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พักที่   โรงแรม NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 Snow Monkey Park ลิงออนเซน – ปราสาทมัตสึโมโต้ - เพลิดเพลินลานสก ี FUJITEN – วัฒนธรรมชงชาแบบ

ญี่ปุ่ น - แช่ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นน าท่าน เพลิดเพลินไปกบัความน่ารักของนอ้งลิงกงัญี่ปุ่ นหนา้แดงที่ลงมาแช่บ่อน ้าร้อน คลายความหนาว 
สถานที่ดงักล่าวคือ Jigokudani Yaen-Koen หรือที่เรียกกนัเป็นภาษาองักฤษว่า Snow Monkey Park ตั้งอยู่ใน
จังหวดั Nagano ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่ น ลิงหิมะญี่ปุ่ น คือลิงกัง เป็นลิงพ้ืนเมืองของหมู่เกาะญี่ปุ่ น 
ลกัษณะเด่นคือใบหนา้แดงก ่า สามารถพบไดต้ามอุทยานแห่งชาติ ลิงที่น่ีเป็นลิงป่า ที่ลงจากเขามาแช่น ้าร้อนเพ่ือ
บรรเทาความหนาว เท่าท่ีสังเกตทุกตวัไม่กลวัน ้าและมีทกัษะในดา้นการว่ายน ้าไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะเมื่อลงไปแช่
น ้ าแลว้ทุกตวัจะมีสีหน้าเคลิบเคลิ้มและดูสบายกายสบายใจเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปลิงอยา่ง
ไกลชิ้ดได ้แต่ห้ามสัมผสัตวัลิงเน่ืองจากจะเป็นการรบกวนสัตว ์

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของจงัหวดันากาโน่ มีจุด

ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สุด คือ ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ในปราสาทดั้งเดิมที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น ปราสาทมตัสึ
โมโตะ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล ้าค่า
ประจ าชาติ การตดักนัของสีด าและสีขาวของผนงัปูนดา้นนอกปราสาท ท าให้ปราสาทแห่งน้ีดูโดดเด่นงดงามตดั
กับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอย่าง ปราสาทมตัสึโมโตย้งัมีศาลาชมดวงจนัทร์ที่งดงาม (ชมดา้นนอก ไม่รวมค่าเขา้

ชมดา้นใน)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร (4) 
น าท่านเดินทางไปที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เป็นลานสกีที่มีช่ือเสียง และมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิที่ สวยงาม ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นกระดานเลื่อนกบัลานหิมะขาวโพลนและยงัมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกี
มากมาย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) (สกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) กรณีที่ลานสกีไม่เปิดให้บริการ ทางทวัร์ขอสงวนสิทธ์ิน าพาทุกท่านเดินทางไปยงั



 

สวนโออิชิปาร์คหมายเหตุ: ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีลานสกีหิมะยงัไม่พร้อมให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะ
เปลี่ยนแปลง หรืออากาศไม่เอื้ออ านวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณน้อยอยู่  สภาพอากาศ 
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทางบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได ้  

 

น าท่านสัมผสัประสบการณ์ “วัฒนธรรมชงชาแบบญี่ปุ่ น” ให้ท่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตวัท่าน เองและอิสระให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกตามอธัยาศยั บริเวณดา้นหลงัของร้าน ท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบคาวา
กูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอยูเ่บื้องหลงั  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั ยา่นบริเวณฟูจิหรือบริเวณใกลเ้คียง 

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม ขาปู+ออนเซน (5) 

พักที่       โรงแรม FUJI/IZU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ทะเลสาบฮามานะ – Jazz Dream Outlet - สนามบินชูบุเซ็นแทร์ นาโกย่า – สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ทะเลสาบฮามานะ หรือ ทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน ้ าจืดที่ ใหญ่ที่สุดในภาค

กลางของญี่ปุ่ น ตั้งอยู่ในเมืองฮามามทัสึ ซ่ึงอยู่ระหว่างโตเกียวและนาโงย่า จงัหวดัชิซุโอกะ ซ่ึงช่ือที่คนทัว่ไป
นิยมเรียกว่าทะเลสาบปลาไหลนั้นก็เพราะว่าที่น่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาไหลนัน่เอง เน่ืองจากในทะเลสาบแห่ง
น้ีมีแร่ธาตุที่เหมาะส าหรับการเลี้ยงปลาปลาไหล จึงท าให้ของฝากของที่น่ีเป็นผลิตภณัฑอ์นัเกิดจากผลิตผลของ
ปลาไหล นอกจากน้ีรอบๆ บริเวณทะเลสาบยงัมี
จุดชมวิวที่ เต็มไปด้วยต้นซากุระอยู่มากมาย 
รวมทั้งยงัมีที่พกัรถและร้านขายของที่ระลึกดว้ย 
จ า กนั้ น น า ท่ า น เ ดิ นท า ง สู่  JAZZ DREAM 
OUTLET ตั้งอยู่ในนากาชิมะ เขตคุวะนะ จงัหวดั
มิเอะ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที หรือจะต่อ
รถบัสกับรถไฟใต้ดินก็ได้ ใช้เวลาประมาณ 50 
นาทีเช่นกัน ที่น่ีนับได้ว่าเป็นเอาท์เล็ทที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น สินค้าที่น่ีจ าหน่ายในราคาที่



 

ลด 40 – 70% จากราคาปกติ ที่น่ีมีศูนยอ์าหารและลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกบัเป็นธีมพาร์คแห่งหน่ึง ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

 อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   

 สมควรแก่เวลาน าทานเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ 

16.55 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 311  

*** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง *** 

21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

-------------------------------------------------- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

อัตราค่าบริการทัวร์ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาทัวร์ 

ไม่รวมค่าต๋ัว 
เดินทางท่านเดียว/ 
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

01 - 04 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

02 - 05 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

06 - 09 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

09 - 12 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

 

  ำ  ั                                                                                         
                                                                                 

รำ กำรท ัร   ำมำร  ล ั ปร ัเปล   นหร อ   ป ำ  
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12 – 15 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

13 – 16 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

15 – 18 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

16 - 19 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

19 – 22 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

20 - 23 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

22 – 25 ธ.ค. 62 25,999.- 19,999.- 8,900.- 

23 - 26 ธ.ค. 62 25,999.- 19,999.- 8,900.- 

26 - 29 ธ.ค. 62  BUS 1 32,999.- 26,999.- 10,900.- 

26 - 29 ธ.ค. 62  BUS 2 32,999.- 26,999.- 10,900.- 

27 - 30 ธ.ค. 62  BUS 1 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

27 - 30 ธ.ค. 62  BUS 2 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63  BUS 1 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63  BUS 2 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63  BUS 1 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63  BUS 2 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

02 – 05 ม.ค. 63 32,999.- 26,999.- 10,900.- 

03 - 06 ม.ค. 63  BUS 1 29,999.- 23,999.- 8,900.- 

03 - 06 ม.ค. 63  BUS 2 29,999.- 23,999.- 8,900.- 

05 - 08 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

06 - 09 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

09 – 12 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

10 - 13 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

12 – 15 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

13 - 16 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

16 – 19 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

17 - 20 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

19 – 22 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

20 - 23 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 



 

23 – 26 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

24 - 27 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

26 – 29 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

27 - 30 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

30 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

31 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

02 – 05 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

03 - 06 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

09 - 12 ก.พ. 63 29,999.- 23,999.- 8,900.- 

10 - 13 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

13 – 16 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

14 - 17 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

16 – 19 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

17 - 20 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

20 – 23 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

21 - 24 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

23 – 26 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

24 - 27 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

27 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

28 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

01 – 04  มี.ค. 63  22,999.- 16,999.- 8,900.- 

02 - 05  มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

05 – 08  มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

06 - 09  มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

08 – 11  มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

09 - 12  มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

12 – 15  มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

13 - 16  มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

15 – 18  มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 



 

16 - 19 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

19 – 22 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

20 - 23 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้าม)ี 
ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  (ช าระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน) 

ราคาเด็ก INFANT 10,000 บาท 
 
อัตราค่าบริการรวม 
▪ ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
▪ ค่าที่พกัห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดงัที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
▪ โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  
▪ ค่าอาหาร ดงัที่ระบุในรายการ 
▪ ค่าเขา้ชม ดงัที่ระบุในรายการ 
▪ ค่ารถน าเที่ยว ดงัที่ระบุในรายการ 
▪ ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้
การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์  านกัระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

 หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศให้ย่ืนวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการย่ืนร้องขอวี
ซ่า 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

 ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 



 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ช าระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี) 

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 
➢ กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 15,000 บาท พร้อมกบัเตรียมเอกสารส่ง

ให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 
➢ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

➢ หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่าง
ประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
➢ ไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทางไดต้ามก าหนดของแต่

ละสายการบินก่อน 7 วนัของการเดินทาง) 
 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ 

เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล

ต่างๆ เป็นต้น 

 
 
 
 



 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เที่ยว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เทีย่ว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เที่ยว) 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ย
วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติัการ
เขา้ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัฯจดัการให้) 
2. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ  านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้ (เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัจดัการให้) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัฯ จดัการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะส้ัน 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบตัิที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
❖ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  



 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

❖ กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
❖ การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ี่พกั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

❖ กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

❖ มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

❖ ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม  

❖ สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังที่ตอ้งเร่งรีบ เพ่ือให้ไดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแลว้ 

❖ บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวนัที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบสั
น าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย



 

มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึง
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ตอ้งการเดินทางไปกบัทวัร์ **ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนินการเช็คเร่ืองการท าวีซ่าในการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น
ดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซ่ึงหากวนัเดินทางผูเ้ดินทางไม่ไดข้อวีซ่า จะถือ
ว่าเป็นความผิดของผูเ้ดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ 

❖ กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

❖ หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที่บริษทัเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร 
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 
วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนค่าใชจ่้ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 

*เม่ือท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว* 


