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 บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ  THAI LION AIR

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 
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หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น ทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงั 

ฮามานาโกะ ทะเลสาบสดุงามใจกลางญีปุ่่ น 

เทีย่วสบาย ไมอ่ดัแนน่ ไมผ่า่นชม 

แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น + ดนิเนอรบ์ฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

พกักฟิ ุ1 คนื พกัฟจู ิ(แชอ่อนเซ็น) 1 คนื พกันาโกยา่ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS   น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด
 

 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอื

เป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ

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

อภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินาโกยา่ – AEON MALL GIFU 

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

ประเทศ เคานเ์ตอร ์ พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) 

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนิ

นาโกยา่ – AEON MALL GIFU 

 บนเครือ่ง  GIFU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ ซนั

มาชซูิจ ิ– เมอืงมตัสโึมโตะ – ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชม

 ดา้นนอก) – FUJI - แชอ่อนเซ็น

   
FUJI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 3 เพลดิเพลนิลานสก ี– พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - ทะเลสาบ

 ฮามานะ – นาโกยา่ -ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ

   NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ศาลเจา้โอสุคนันอน – DUTY FREE - NAGASHIMA 

OUTLET – สนามบินนาโกย่า-สนามบนิดอนเมือง   

SL311 (16.55-21.10) 

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

 

07.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์เมอืงนาโกยา่ โดยสายบนิ ประเทศญีปุ่่ น ไทยไลออ้น

เทีย่วบนิที ่แอร ์  SL310
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และ

ทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

 เดนิทางถึง 15.25 น.  (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกว่าสนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น 

ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่

ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 
 

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

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ หา้งใหญท่ีม่รีา้นคา้ชัน้น ามากมาย ทัง้แบรนดเ์นม และรา้นคา้AEON MALL 

ท่ัวไป อีกทัง้ยังมีรา้นอาหาร และรา้นขนม ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงและรับประทานอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม TOYOKO INN GIFU  หรอืเทยีบเทา่ 

 

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่

ทา่น 

http://bit.ly/2NMk5YE


PJP54-SL PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N 

 

วนัที ่2  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ ซนัมาชซูิจ ิ– สะพานแดง

นากาบาช ิ- เมอืงมตัสโึมโตะ – ปราสาทมตัสโึมโต ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (2) เมน ูหมยูา่งใบโฮบะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิชม เรียกไดว้่าเป็นสิง่ทีพ่ลาดตลาดทาคายามา่ (Morning Markets) 

ไม่ไดเ้มือ่มายังเมอืงทาคายาม่า เพราะบรรยากาศการคา้ขายของทีน่ี่จะแตกตา่งจากเมอืงใหญ่ๆ

มากทเีดยีว ดว้ยความเป็นเมอืงทีย่ังคงความเป็นชนบทอยูม่าก ท าใหแ้ลดเูป็นกันเองมากกวา่ แถม

ราคายังกันเองกว่าไปซือ้ในหา้งใหญ่ๆ โดยตลาดเชา้ของเมอืงนี้จะมดีว้ยกัน 2 แห่ง คอื ตลาด 

ตัง้อยู่หนา้ และ จนิยะเมะ (Jinya-mae Market) อาคารทาคายามา่จนิยะ ตลาดมยิางาวะ 

ตัง้อยู่รมิแม่น ้ามยิางาวะในเขตเมอืงเก่าทาคายาม่าสนิคา้ที่จ าหน่ายใน(Miyagawa Market) 

ตลาดสว่นใหญเ่ป็นงานฝีมอืทอ้งถิน่ ขนมขบเคีย้ว สนิคา้ทางการเกษตร เชน่ ผักสด ผักดอง และ

ดอกไม ้เป็นตน้ ตลาดเชา้ของทีน่ีเ่ปิดทกุวนัตัง้แต ่6:30-12:00 น. ยกเวน้ในชว่งฤดหูนาวทีเ่คา้จะ

เลือ่นเวลาเปิดใหช้า้ลงซกันดิเป็น 7:00 น. 
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น าทา่นชม เชือ่มไปยังยา่นเมอืงเกา่ในฮดิะ ทาสะพานแดงนากาบาช ิ(Nakabashi Bridge) 

คายามะ เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของประวตัศิาสตรอ์ันยาวนานและอารยธรรมโบราณของญีปุ่่ น 
ในฤดูใบไมผ้ลติน้ซากุระจะออกดอกเป็นสขีาวและชมพูตัดกับสสีะพานอย่างสวยงาม ในฤดูรอ้น
ตน้ไมจ้ะมสีสีันสดใส หรอืในฤดูหนาวซึง่จะมบีางชว่งทีต่กกลางคนืแต่ทอ้งฟ้าเปิดก็สามารถเห็น
แสงจันทรท์ีท่อดผา่นยังสะพานนากาบาชใิหค้วามสวยงามไปอกีแบบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของจังหวดันากาโน่ มจีดุทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุ คอื ปราสาทมัตสึ

โมโตะ 1 ในปราสาทดัง้เดมิทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น ปราสาทมตัสโึมโตะ (ชมดา้นนอก) 

เป็นปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและไดถู้กขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตลิ ้าคา่
ประจ าชาต ิการตัดกันของสดี าและสขีาวของผนังปนูดา้นนอกปราสาท ท าใหป้ราสาทแหง่นี้ดโูดด
เด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้จากองคป์ระกอบ
ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสโึมโตย้ังมศีาลาชมดวง
จันทรท์ีง่ดงาม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขนุนางในสมัยกอ่นระหวา่งปราสาทกับสถานีมัตสโึมโต ้

มถีนนชอ้ปป้ิงสองสายทีค่ณุไมค่วรพลาด คอื ที่ถนนนาวาเตะ-โดร ิ(หรอื “ถนนสายหมอก”) 

เต็มไปดว้ยรา้นขายของพิเศษในทอ้งถิน่และรา้นอาหารเก๋ๆ อกีสายหนึง่คอืถนน นากะมาจ ิซึง่
เรยีงรายไปดว้ยอาคารแบบครุะ (คลังเก็บสนิคา้ทีผ่นังท าดว้ยดนิ) สวยงามแปลกตา  

จากนัน้พาท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแถวภเูขาไฟฟจู ิ ใหท้่านได ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

เปิดประสบการณ์อาบน ้าสไตลญ์ีปุ่่ น และ แชอ่อนเซ็นเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) ขาป+ูออนเซ็น 

 

พกัที ่  โรงแรม FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็น สไตลญ์ีปุ่่ น  
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วนัที ่3 เพลดิเพลนิลานสกฟีูจเิท็น - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - ทะเลสาบฮามานะ – 

NAGOYA - ยา่นซาคาเอะ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านอสิระ ณ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นกระดานเลือ่นกับลานลานสกฟีูจเิท็น 

หมิะขาว โพลนและกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย รวมถงึใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพประทับใจตาม

อัธยาศัย  (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์สก ีอปุกรณ์เลน่ตา่งๆ หรอืกจิกรรมตา่งๆ)

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธิใ์นกรณีลานสกหีมิะยงัไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลง 
หรอือากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู ่สภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาตทิางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์ 

กรณีทีล่านสกฟีูจเิท็นปิด ทางบรษิทัขอเปลีย่นน าทา่นไปเทีย่ว  หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก

จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเอง

และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5  )

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ หรอื ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบปลาไหล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

เป็นทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของญีปุ่่ น ตัง้อยู่ในเมอืงฮามามัทส ึซึง่อยู่3 ชม.) 

ระหวา่งโตเกยีวและนาโงยา่ จังหวัดชซิโุอกะ ซึง่ชือ่ทีค่นท่ัวไปนยิมเรยีกวา่ทะเลสาบปลาไหลนัน้
ก็เพราะวา่ทีน่ี่เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลาไหลน่ันเอง เนื่องจากในทะเลสาบแห่งนี้มแีร่ธาตุทีเ่หมาะ
ส าหรับการเลีย้งปลาปลาไหล จงึท าใหข้องฝากของที่นี่เป็นผลติภัณฑอ์ันเกดิจากผลติผลของ
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ปลาไหล นอกจากนี้รอบๆ บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมววิที่เต็มไปดว้ยตน้ซากุระอยู่มากมาย 

รวมทัง้ยังมทีีพั่กรถและรา้นขายของทีร่ะลกึดว้ย 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าท่านชอ้ปกระจายที ่ ถอืเป็นยา่นการคา้แหง่ใหญแ่ละทันสมัยทีส่ดุของนาโกยา่ ยา่นซาคาเอะ 

เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ รวมไปถงึสาขาของรา้นแบรนดเ์นมมากมายทีม่ารวมตัว

กันอยูท่ีน่ี ่นอกจากหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญแ่ลว้ ทีน่ี่ยังเป็นแหลง่ของรา้นแบรนดเ์นมชือ่ดังตา่ง 

ๆ ทีพ่ากันตัง้เรยีงรายอยูส่องฝ่ังถนน ซึง่เป็นรา้นขนาดใหญม่หีลายชัน้ใหค้ณุไดเ้ลอืกสรรกันอยา่ง

เพลดิเพลนิจนลมืวันเวลา เชน่แบรนดย์อดนยิมอยา่ง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, 

Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่      โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ศาลเจา้โอสุคนันอน - DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET -  

สนามบนินาโกยา่  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่ ตั ้งอยู่ศาลเจ้าโอสุคนันอน 

ภายในเมืองนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) 

นับวา่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ใน

แถบตอนกลาง สิง่ทีท่ าใหว้ดันีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากๆ 

ก็คงเพราะวัดแหง่นี้นัน้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคัน

นอน ซึง่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจา้ที่ข ึน้ชื่อเรื่องความ

เมตตา จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่DUTY FREE   

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัยและน า

ท่ าน ปิดท า้ยละลายเงิน เยนที่  NAGASHIMA 

เพื่อใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย OUTLET 

สนิคา้ทีน่ีจ่ าหน่ายในราคาทีล่ด 40 – 70% จากราคา

ปกตใิหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

เทีย่ง          อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงนา

 โกยา่

16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ เทีย่วบนิที ่ไทยไลออ้นแอร ์  SL 311 

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

21.10 น. เดนิทางถงึ โดยสวสัดภิาพ สนามบนิดอนเมอืง 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ต ัว๋ 
เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

26 - 29 ธ.ค. 2562  BUS 1 24,999.- 18,999.- 10,900.- 

26 - 29 ธ.ค. 2562  BUS 2 24,999.- 18,999.- 10,900.- 

27 - 30 ธ.ค. 2562  BUS 1 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

27 - 30 ธ.ค. 2562  BUS 2 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

29 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63  BUS 1 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

29 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63  BUS 2 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63  BUS 1 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63  BUS 2 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

2 - 5 ม.ค. 2563 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

3 - 6 ม.ค. 2563  BUS 1 24,999.- 18,999.- 10,900.- 

3 - 6 ม.ค. 2563  BUS 2 24,999.- 18,999.- 10,900.- 

9 - 12 ม.ค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

12 - 15 ม.ค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

16 - 19 ม.ค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

19 - 22 ม.ค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

23 - 26 ม.ค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

26 - 29 ม.ค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

30 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

2 – 5 ก.พ. 2563 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

6 - 9 ก.พ. 2563 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

9 - 12 ก.พ. 2563 29,999.- 23,999.- 7,900.- 

13 - 16 ก.พ. 2563 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

16 - 19 ก.พ. 2563 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

20 - 23 ก.พ. 2563 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

23 - 26 ก.พ. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

27 ก.พ. – 1 ม.ีค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

1 - 4 ม.ีค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

5 - 8 ม.ีค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

8 - 11 ม.ีค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ 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 
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12 - 15 ม.ีค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

15 - 18 ม.ีค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

19 - 22 ม.ีค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

22 - 25 ม.ีค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท  

 (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ)
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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 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
  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 ุ
บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทั  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 และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสาย

 การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้

 

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

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

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เทีย่ว) 

หมายเหตสุ าคญั !!! ในการอพัเกรดทีน่ ัง่ของ สายการบนิไลออ้น
แอรแ์บบต ัว๋กรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมือ่ไดท้ าการสง่ชือ่ออกต ัว๋แบบกรุป๊แลว้เทา่น ัน้ ไม่

สามารถจอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่ก่อนการส่งชื่อออกต ั๋วไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไม่

สามารถการนัตที ีน่ ัง่ใหลู้กคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชือ่ออกต ัว๋กรุ๊ปแลว้เทา่น ัน้ จงึจะ

สามารถเช็คทีน่ ัง่ และท าการอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่
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โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบขุา้งตน้ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื สว่นใดส่วนหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา

จา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของ
รถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
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โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกบัทวัร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเชค็เรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้
ขอวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมอ่อกบตัรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ว

เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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