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รหสัโปรแกรม : 15624  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 
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หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 

ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ หบุเขาโครงัเค 

ศาลเจา้โอสคึนันอน เดนิชอ้ปป้ิงยา่นถนนโอส ึ

พเิศษ !! ชมซากรุะ + ใบไมเ้ปลีย่นส ีณ โอบาระ 
พกักฟิ ุ1 คนื พกันาโกยา่ 2 คนื 

WIFI FREE ON BUS   น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด

 

 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอื

เป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ

ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขอ

อภยัในความไมส่ะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนินาโกยา่ 

– AEON MALL KAKAMIGAHARA - กฟิุ 

 
บนเครือ่ง 

 Washigatake 

Kogen Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ตลาดทาคายามา่ – ยา่นเมอืงเกา่ทา

 คายามา่ ซนัมาชซูิจ ิ– งานเทศกาล Nabana no sato

   TOYOKO INN 

NAGOYA 

หรอืเทยีบเทา่ 

 3
ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี+ ซากุระ ณ เมอืงโอบาระ - หุบเขาโค

 รงัเค + วดัโคจาคจุ ิ– DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ

   TOYOKO INN 

NAGOYA 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
NAGOYA TV TOWER - ศาลเจา้โอสคุนันอน – ยา่นชอ้ปป้ิง

โอส ุ– สนามบนินาโกยา่ SL311 (16.55-21.10) 

 
บนเครือ่ง 
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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินาโกยา่ – AEON MALL KAKAMIGAHARA - กฟิ ุ

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง 

ประเทศ เคานเ์ตอร ์ พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) 

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

07.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชูบเุซ็นแทร ์ เมอืงนาโกยา่ โดยสายบนิ ประเทศญีปุ่่ น ไทยไลออ้น

เทีย่วบนิที ่แอร ์  SL310
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 
 

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่

ทา่น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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15.25 น.   เดนิทางถึง (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกว่าสนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น 

ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่
ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั  

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่AEON MALL KAKAMIGAHARA เมอืงกฟิุ รา้นช็อปป้ิงก็อาจจะ 

เหมอืนหา้งปกตท่ัิวไป มโีซนรา้นอาหาร รา้น 100 เยน นอกจากนัน้แลว้ก็เป็นโซนช็อปป้ิง มรีา้น
หลากหลายใหเ้ลอืก มขีองตัง้แตเ่ครือ่งส าอาง ของกนิ ของฝาก ไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเลย 

 อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ AEON MALL 

พกัทีโ่รงแรม Washigatake Kogen Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั (เมอืงกฟิ)ุ 
 

วนัที ่2  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ – นา

โกยา่ - ชมงานเทศกาล Nabana no sato  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ที่ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท ้หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ 

ดั ้งเดิม และยังไดรั้บเลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 

โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของหลังคา

เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้วา่ และมผีูค้นจากท่ัวทุกมุม“กสัโช” 

โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูหมยูา่งใบโฮบะ 

จากนั้นน าท่านเดินชม ตลาดเช้าทาคา

เรยีกไดว้า่ยามา่ (Morning Markets) 

เป็นสิง่ที่พลาดไม่ไดเ้มื่อมายังเมืองทาคา
ยามา่ เพราะบรรยากาศการคา้ขายของทีน่ี่จะ
แตกต่างจากเมืองใหญ่ๆมากทีเดียว ดว้ย
ความเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่
มาก ท าใหแ้ลดูเป็นกันเองมากกว่า แถม
ราคายังกันเองกวา่ไปซือ้ในหา้งใหญ่ๆ โดย
ตลาดเชา้ของเมอืงนี้จะมดีว้ยกัน 2 แหง่ คอื 

ตลาดจนิยะเมะ (Jinya-mae Market) 

ตัง้อยูห่นา้ และ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอาคารทาคายามา่จนิยะ ตลาดมยิางาวะ (Miyagawa Market) 

มยิางาวะในเขตเมอืงเกา่ทาคายามา่สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดสว่นใหญเ่ป็นงานฝีมอืทอ้งถิน่ ขนม
ขบเคีย้ว สนิคา้ทางการเกษตร เชน่ ผักสด ผักดอง และดอกไม ้เป็นตน้ ตลาดเชา้ของทีน่ี่เปิดทุก
วนัตัง้แต ่6:30-12:00 น. 

น าท่านชม หรอื (ไมร่วมคา่เขา้ชมทาคายามา่จนิยะ ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ 

ดา้นใน ประมาณ 430 เยน) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัย
ของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาใน
สมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอ
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โดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและ
ชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

น าท่านสู ่งานเทศกาล อยู่ในเมอืงนางาชมิะ Nabana No Sato Winter Illumination 

จังหวัดมเิอะ เป็นที่รูจั้กไปท่ัวญี่ปุ่ นก็คือการประดับไฟในฤดูหนาว แต่ก่อนจะถึงช่วงฤดูหนาว

สถานที่แห่งนี้ยังมีสวนดอกไมน้านาชนิดใหท้่านไดช้มที่นี่เต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละพืชพรรณ

หลากหลายกวา่ 40 ชนดิ ซึง่รวมถงึซากรุะ ทวิลปิ และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) นักท่องเทีย่ว

จะสามารถรืน่รมยก์ับความงามของดอกไมไ้ดเ้สมอไมว่า่จะมาเยอืนในฤดกูาลใดก็ตาม นอกจากนี้

ภายในสวน Nabana no Sato ยังมอีอนเซ็นธรรมชาตแิละรา้นอาหารไวค้อยตอ้นรับนักท่องเทีย่ว

อกีดว้ย 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม TOYOKO INN NAGOYA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี+ ซากุระ ณ เมอืงโอบาระ - หุบเขาโครงัเค + วดัโคจาคจุ ิ

– DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ใหม ่กับบรรยากาศทีห่าชมเมอืงโอบาระ 

ไดย้ากกับใบไมแ้ดงของเทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีซึง่หาชมไดย้ากมาก ตน้ก าเนดิของซากรุะหนา้

หนาวในโอบาระนี้ มาจากคณุหมอเกนซาก ิฟจูโิมะโตะ ไดน้าชคิซิากรุะมาลองปลกูตัง้แตต่น้ยคุปี 

1900 จนไดต้น้แมพั่นธุแ์ละขยายพันธุไ์ปท่ัวบรเิวณ ปัจจบุันมตีน้ไมม้ากกวา่ 10,000 ตน้ ซึง่จะ หา

ชมไดเ้ฉพาะแคเ่ดอืน ตุลาคม - พฤศจกิายนเทา่น ัน้ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับ

สสีนัของใบไมเ้ปลีย่นส ี 

(ท ัง้นี ้การเปลีย่นสขีองใบไมข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
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จากนัน้น าท่านสู ่ ) ตัง้อยูต่ดิกับหุบเขาโครงัเค (Korankei (Mount Iimori) ใกล ้ภูเขาออิโิมร ิ

เมอืงนาโงย่า (Nagoya) ภายในจังหวัดไอจ ินับว่าเป็นหุบเขาทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วสดุปังของ

เมอืง ความดังของทีน่ี่ไม่ไดเ้ฉพาะระดับเมอืงเท่านัน้ เพราะทีน่ี่นัน้ข ึน้ชือ่วา่เป็นจุดทีด่ที ีส่ดุแหง่

เลยทเีดยีว เนื่องจากเป็นทีต่ัง้หนึง่ส าหรบัชมใบไมเ้ปลีย่นสใีนฤดูใบไมร้ว่งของภูมภิาคชุบุ

ของ  รอบๆวัดเต็มไปดว้ยตน้เมเป้ิล ทวิทัศน์ของใบไมส้แีดงวดัโคจาคจุ ิ(Kojakuji Temple)

เหลืองจะเกดิขึน้ประมาณกลางเดือน-ปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึง่จุดที่สวยที่สุดคือ

(Tomoe River) ทศิตะวันตกและทศิใตข้องภูเขาออิโิมริ ซ ึง่ม ีเสน้ทางรมิแมน่ า้โทโมเอะ 

(Taigetsukyo Bridge) สะพานไมไ้ทเกะสเึคยีว ทีเ่ป็นจุดสะพานสญัลกัษณ์ประจ าโครงัเค 

ถ่ายภาพที่งดงามน่ันเอง และในช่วงเทศกาลในเดือนพฤศจกิายน จะมีการจัดแสงไฟประดับ

สะพาน ระหวา่งเวลา 17:00-21:00 น.  (ราคาไมร่วมคา่เขา้ดา้นในวดัโคจาคจุ)ิ

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ อสิระชอ้ปป้ิง เมอืงนาโกยา่ และ DUTY FREE ยา่นการคา้ซาคาเอะ 

ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยยา่นนีจ้ะมหีา้งดังเชน่ 
PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้
รา้นขายเสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย 

 อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัทีโ่รงแรม TOYOKO INN NAGOYA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 NAGOYA TV TOWER - ศาลเจา้โอสุคนันอน – ยา่นชอ้ปป้ิงโอสุ – สนามบนิ

นาโกยา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมและถ่ายรูปดา้นหนา้ นาโงยา่ทวีทีาวเวอร ์( ตัง้อยูภ่ายในเมอืงนาNagoya TV Tower) 

โกย่า (Nagoya) ภายในจังหวัดไอจ ิ(Aichi) เรยีกไดว้า่เป็นจุดชมววิยอดฮติตลอดกาลของเมอืง

แหง่นีก็้วา่ได ้ทีส่ าคัญตกึแหง่นี้ไมธ่รรมดา เพราะเป็นหอสง่สัญญาณโทรทัศน์แหง่แรกในประเทศ

ญีปุ่่ น ดังนัน้ใครอยากมาเห็นหอสง่สัญญาณทีเ่ป็นเหมอืนจุดเริม่ตน้ของวงการโทรทัศน์นี่ตอ้งลอง

มาด ูโดยทีนั่น้ถกูสรา้งขึน้เสร็จสิน้พรอ้มเปิดท าการตัง้แตปี่ ค.ศ.1954 มคีวามสงูอยูท่ี ่180 เมตร มี

ทัง้หมด 5 ชัน้ บรเิวณชัน้ 1 จะมพีืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มจัตรัุสทีส่ามารถเงยหนา้มองขึน้ไปถงึจุดสงูสดุของ

ทาวเวอร์  จุดไฮไลท์อย่างหอชมววินั้นอยู่สูงจากพื้นดนิ 100 เมตร ซึง่ในวันที่อากาศโปร่งจะ

สามารถมองเห็นเมอืง และชานเมอืงโดยรอบ รวมไปถงึเมอืงกฟิแุละจังหวัดมเิอะดว้ยนะคะ เรยีก

ไดว้า่มาทีเ่ดยีวเห็นววิไกลขา้มจังหวดัไดอ้กีตา่งหาก  (ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน)
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น าท่านเดนิทางสู ่ ตัง้อยู่ศาลเจา้โอสคุนันอน 

ภายในเมอืงนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจิ

(Aichi) นับว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มี

ชือ่เสยีงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิง่ทีท่ าใหว้ัด

นี้มีชือ่เสยีงโด่งดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแห่งนี้

นัน้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่

กันวา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา 

จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงโอส ุ

( ของเมอืงนาโงยา่ มีOsu Shopping Arcade) 

อายุประมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ที่มี

ชือ่เสยีงและไดรั้บความนยิมจากนักท่องเทีย่ว

เป็นอย่างมากดว้ยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศ

ย่านชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ มีรา้นคา้นอ้ย

ใหญม่ากมายกวา่ 1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอด

สองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ย

อาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม, 

เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัด

ยีห่อ้ดังและทีส่ าคัญคอืราคาถกูมาก นอกจากนี้

แลว้ยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์ูนอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกี

มากมาย  

        อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู ่  สนามบนิเมอืงนาโกยา่

16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ เทีย่วบนิที ่ไทยไลออ้นแอร ์  SL 311 

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

21.10 น. เดนิทางถงึ โดยสวสัดภิาพ สนามบนิดอนเมอืง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิ ิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



PJP52-SL PRO AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA KORANKEI 4D3N (OCT-NOV 2019) เร่ิมต้น 21,999.- 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ต ัว๋ 
เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

21 - 24 ต.ค. 62 22,999.- 15,999.- 7,900.- 

24 - 27 ต.ค. 62 21,999.- 14,999.- 7,900.- 

1 – 4 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 

3 – 6 พ.ย. 62 22,999.- 15,999.- 7,900.- 

4 - 7 พ.ย. 62 23,999.- 16,999.- 7,900.- 

7 - 10 พ.ย. 62 23,999.- 16,999.- 7,900.- 

8 - 11 พ.ย. 62 23,999.- 16,999.- 7,900.- 

10 - 13 พ.ย. 62 23,999.- 16,999.- 7,900.- 

11 - 14 พ.ย. 62 23,999.- 16,999.- 7,900.- 

14 - 17 พ.ย. 62 23,999.- 16,999.- 7,900.- 

15 - 18 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 

17 - 20 พ.ย. 62 23,999.- 16,999.- 7,900.- 

18 - 21 พ.ย. 62 23,999.- 16,999.- 7,900.- 

21 - 24 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 

22 - 25 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 

24 - 27 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 

25 - 28 พ.ย. 62 23,999.- 16,999.- 7,900.- 

28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 23,999.- 16,999.- 7,900.- 

29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 23,999.- 16,999.- 7,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็ก INFANT 16,900 บาท 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่
รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และ พรอ้มกบัเตรยีมกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท 

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการล่าชา้ของสาย

การบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บร ิทั  ขอสงวนสทิ ิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้ร ิทั  ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ท ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ

ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ

 จลาจลตา่งๆ เป็นตน้

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอื ุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บ

บหุรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทาง
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ต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะ

เดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดย

ใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วทีสุ่ด เพื่อยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูล

หนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่่านไม่ผา่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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