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บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

แมน่ า้ชนิซาไก จดุชมซากรุะทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 100 ของญีปุ่่ น 
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ชมซากรุะ ณ ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ + สะพานแดงนาคะบาช ิ

ชมซากรุะ ณ ปราสาทอกีาด า มตัสโึมโต ้

วดัเซนโคจ ิวดัพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ชมซากรุะ กวา่ 4,000 ตน้ ณ สวนสาธารณะ ทาคาดะ  

ชมซากรุะ ณ สวนอาซาฮ ีฟนุากาวา่ ฉากหลงัเป็นเทอืกเขาคติะแอลป์ 

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ // เทศกาลไฟ Nabana no sato 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนิ

– NABANA NO SATOนาโกยา่  

   NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 ชมซากรุะ แมน่ า้ชนิซาไก - เมอืงเกา่ทาคายามา่ - ชม

ซากุระ ณ สะพานนาคะบาชิ – เมืองมตัสึโมโต้ – 

ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) – ถนนคนเดนิมตัสึ

 โมโต้

   

MATSUMOTO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 3 วดัเซ็นโคจ ิ - ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โท

ยามา่ - สวนอาซาฮฟีุนะกาวา่ - หมูบ่า้นชริะคาวาโกะ  

 ออิอนมอลล ์กฟิุ 

   
GIFU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ศาลเจา้โอสคึนันอน - JAZZ DREAM NAGOYA – 

สนามบนินาโกย่า - สนามบนิดอนเมอืง  SL311 

(16.55-21.10) 

 บนเครือ่ง   
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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินาโกยา่ – เทศกาลไฟ NABANA NO SATO 

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

ประเทศ เคานเ์ตอร ์ พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) 

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

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

 

07.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์เมอืงนาโกย่า โดยสายบนิ ประเทศญีปุ่่ น ไทยไลออ้น

เทีย่วบนิที ่แอร ์  SL310
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และ

ทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

 เดนิทางถงึ 15.25 น.  (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศสนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น 

ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก

ในการนดัหมายเวลา 
 

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

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

น าท่านเดนิทางยัง นาโกยา่ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคชบู ุและมปีระชากรมากเป็นอันดับ 4  
ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่บนชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิกบนเกาะฮนช ูเป็นเมอืงเอกของจังหวัดไอจิ

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่

ทา่น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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และเป็นหนึ่งในเมอืงท่าหลักของญีปุ่่ น จากนั้นน าท่าน Nabana no sato Winter 

จะมกีารประดับไฟอย่างสวยงามในธมีต่างๆ หลากหลายโซน ผ่านหลอดไฟ Illumination 
LED นับลา้นดวง ในบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่  โรงแรม NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2  ชมซากุระ แมน่ า้ชนิซาไก - เมอืงเกา่ทาคายามา่ – ชมซากุระ ณ สะพานแดง

นาคะบาช ิ– ปราสาทมตัสโึมโต (ชมดา้นนอก) – ถนนคนเดนิมตัสโึมโต ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

จากนัน้น าท่าน เดนิทางยัง แมน่ า้ชนิซาไก ไหลผา่นใจ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

กลางเมอืงคากามกิะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกฟิ ุนักท่องเทีย่วจ านวนมากจะมารวมตัวกันที่
สวนคากามกิะฮาระเพื่อที่จะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมดอกซากุระริมฝ่ังแม่น ้ า สถานที่นี้ได ้
กลายเป็นจดุชมซากรุะทีต่ดิอันดับ 1 ใน 100 ของญีปุ่่ น 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนัน้น าท่านเดนิทางยัง (Takayama Old town) ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ (ใชเ้วลา

เป็นหนึง่ในแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแหง่หนึง่ของจังหวัดกฟิ ุเป็นเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

ยา่นคา้ขายทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืงอยา่งมากในอดตีซึง่ยังคงไดรั้บการอนุรักษ์เอาไวโ้ดยรัฐบาลญีปุ่่ น ยัง
มบีา้นและอาคารต่างๆ หลายหลักที่มอีายุหลายรอ้ยปีใหช้ม ใหบ้รรยากาศบา้นเมอืงสมัยเอโดะ
อยา่งแทจ้รงิ 

 

น าท่านเดนิทางยัง สะพานนาคะบาช ิ(Nakabashi Bridge ตัง้อยู่ทีเ่มอืงทาคายาม่าใน) 

เขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุซึง่เมอืงเกา่แห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ จนกลายเป็นอกี

จุดหมายปลายทางยอดนยิมส าหรับเหลา่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการสัมผัสเสน่หแ์บบญีปุ่่ นๆท่ามกลาง

ธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ยา่งโดดเดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจุดทีส่ังเกตได ้

ง่าย อกีทัง้สะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญจุดหนึ่งของเมอืง โดยเฉพาะช่วงกลางถงึ

ปลายเดอืนเมษายนทีจ่ะมซีากุระบานสะพร่ังอยู่รายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากรุะยอด

นยิมแหง่หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ 

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
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หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

 
 

 

 

 

 
 

 

 

       

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) หมยูา่งใบโฮบะ 

จากนัน้น าท่าน ปราสาทมตัสโึมโตะ (ชมดา้นนอก) (Matsumoto Castle) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชม.) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงมัตสโึมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน่ (Nagano) นับวา่เป็น 

แหล่งท่องเทีย่วทีปั่งมากๆของเมอืงแห่งนี้ แถมยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพ

สมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นอกี  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากนัน้น าท่านอสิระเทีย่วชม ภายในเมอืงแหง่ปราสาทมัตสโึมโต ้ มีถนนคนเดนิมตัสโึมโต ้

ถนนนาวาเตะ ชือ่ 'นาวาเตะ' มาจากขอ้เท็จจรงิทีว่า่ถนนเสน้นี้มลีักษณะเหมอืนเชอืกเสน้ยาวทีแ่ลน่

ขนานไปกับแม่น ้าเมโตบะ ถนนเสน้นี้มีรา้นโบราณวัตถุ เครื่องเคลือบดนิเผา ของเล่น และขนม

โบราณประมาณ 50 รา้น ชว่ยเพิม่มนตเ์สน่หใ์หก้ับเมอืงแหง่ปราสาท 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
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วนัที ่3 วดัเซ็นโคจ ิ- ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โทยามา่ – สวนอาซาฮฟี ุนะกา

วา่ - หมูบ่า้นชริะคาวาโกะ  ออิอนมอลล ์กฟิ ุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางยัง วดัเซนโคจ  ิ (Zenkoji 

Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) นั้น

เป็นพทุธศาสนสถานอันเกา่แกแ่หง่เมอืงนากาโน่ทีส่รา้ง
ขึน้ตัง้แต่ราวชว่งยุคศตวรรษที ่7 โดยสรา้งในปี ค.ศ.
642 ว่ากันว่าวัดเอาเก่าแก่นี้ก่อตัง้ก่อนที่จะมีพุทธ
ศาสนาเขา้มาเผยแพร่ในญีปุ่่ นเสยีอกี ศาสนสถานหลัก
ของวัดนี้ก็คอื Zenkoji Hondo ซึง่เป็นอารามไมข้นาด
ใหญ่อันเก่าแก่งดงาม ส าหรับพระประธานหลักแห่งวัด
นัน้ก็คอื Hibutsu (Secreat Buddha) พระพุทธรูป
เก่าแก่อันศักดิ์สทิธิ์ที่ถูกหา้มใหใ้ครเห็นเป็นอันขาด
แมก้ระท่ังเจา้อาวาสวดัก็ตามท ี 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิซากรุะ ณ สวนสาธารณะทะคะดะ (Takada Park) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชม.) ตัง้อยู่ในเมอืงโจเอ็ทส ึจังหวัดนีงะตะ (Niigata) ภายในสวนสาธารณะ

เป็นทีต่ัง้ของ ปราสาททะคะดะ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) (Takada Castle) ในชว่งกลางเดอืน

เมษายนของทกุปีซากรุะจ านวนราว 4,000 ตน้ ทีป่ลกูไวภ้ายในสวนกวา้งใหญแ่หง่นี้จะผลดิอกบาน

งดงาม และ ภาพของปราสาททีป่รากฎอยูเ่บือ้งหลังทวิตน้ซากรุะทีผ่ลบิานเต็มทีช่า่งดงูดงามสะกด

สายตา การชมซากรุะในยามกลางวนัก็วา่งามแลว้ แตซ่ากรุะยามค ่าคนืทีส่วนนี้ไดช้ือ่วา่งดงามทีส่ดุ

แห่งหนึง่ในญีปุ่่ นเลยทเีดยีว ทุกวันหลังพระอาทติยต์กดนิไปจนถงึเวลา 21:00 น. สวนแหง่นี้จะ

สวา่งไสวไปดว้ยแสงสนีวลตาจากโคมไฟกระดาษจ านวนกวา่ 3,000 ชิน้ และแสงไฟทีส่อ่งไป

ยังปราสาท แนะน าใหเ้ชา่เรอืพายในคชูัน้ในปราสาทเพือ่ชมความงามของซากรุะจากบนผวิน ้า 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

 นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

 

                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4  )

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ยัง โทยามา่ เป็นจังหวดัทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเลญีปุ่่ น(Sea of (Toyama) 

Japan) อยู่ในภูมภิาคชุบุ ครอบคลุม-พื้นที่ทางทศิเหนือของภูเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ท าใหม้ีแหล่ง

ท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย น าท่านชม สวนอาซาฮ ีฟุนะกาวา่ (Asahi Funakawa Park) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) ตัง้อยูภ่ายในเมอืงอาซาฮ ีจังหวัดโทยาม่า ถา้อยากจุดชม 

ซากรุะงามๆ ทา่มกลางววิทวิทัศนแ์จม่ๆมาทีน่ีท่ีเ่ดยีวรับรอบวา่ไมผ่ดิหวังคะ่ ชว่งฤดใูบไมผ้ลนิี่ถอืวา่

เป็นชว่งพคีเลยทเีดยีว เพราะเราจะไดเ้ห็นดอกซากรุะพากันเบง่บานเรยีงรายตดิ รมิแมน่ า้ฟุนากา

และยังมีวา่  จนกลายมาเป็นภาพทีส่วยชวนพืน้หลงัเป็นเทอืกเขาเทอืกเขาคติะ – แอลป์

ฝันมากๆ  โดยตน้ซากรุะของทีน่ี่จะเป็นสายพันธุ ์โยชโินะมปีระมาณ 250 ตน้เรยีงกันยาวๆตลอด 

800 เมตร เวลาบานสะพร่ังเต็มทีแ่ลว้องดเูหมอืนอโุมงคด์อกซากรุะถา่ยภาพวา่สวยแลว้เจอของจรงิ
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เห็นดว้ยตามีเคลิ้มไปกับความชมพูเลยล่ะค่ะ ปกติแลว้เทศกาลชมดอกซากุระของที่นี่จะเริ่ม

ประมาณ ตน้ๆเดอืนจนถงึปลายเดอืนเมษายน แต่ช่วงที่สวยพีคสุดๆนี่ตอ้งยกใหช้่วงกลางเดอืน

เมษายนทีด่อกซากรุะจะบานเต็มทีพ่รอ้มๆ กัน 

การบานของดอกซากรุะจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนือการหมายเหต ุ: 

ควบคมุของบรษัิททัวร ์
 

น า

ท่

า

น

เ

ดิ

น

ท

า

ง

สู่

 

ห

มู่

บา้นชริาคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30ชม.) เป็นพืน้ทีห่มูบ่า้นรมิแมน่ ้าโชงาวะ ยาว 

ตัง้แตก่ฟิไุปจนถงึโทยามา่ ไดถ้กูประกาสใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกยเูนสโกในปี 1995 ซึง่มชีือ่เสยีงใน

การท าไร่แบบดัง้เดมิ gassho-zukuri farmhouses โดยบางแหง่มอีายกุวา่ 250 ปี บา้นแตล่ะหลัง

มุงดว้ยหลังคาสูงชันใหท้นทานต่อปริมาณหมิะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาว มีหอ้งใต ้

หลังคาทีก่วา้งขวางส าหรับเลีย้งหนอนไหม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสู ่AEON MALL GIFU ใหท้่านไดอ้สิระซือ้สนิคา้ท่ัวไปของญีปุ่่ น เชน่ ขนม, 
อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้, เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่      โรงแรม GIFU  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 ศาลเจา้โอสุคนันอน - JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบนินาโกยา่ - 

สนามบนิดอนเมอืง    
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ตัง้อยูภ่ายในเมอืงนาโกยา่ จังหวัดไอจ ินับวา่เป็นวัดในศาลเจา้โอสคุนันอน 

พระพุทธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิง่ที่ท าใหว้ัดนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังมากๆ ก็คง

เพราะวัดแห่งนี้นัน้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันวา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความ

เมตตา น าท่านเดนิทางสู ่JAZZ DREAM OULET ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนด์ 

เนม รวมไปถงึสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นมากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 

ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ 

BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูคร ือ่งประดบั และนาฬกิาหรู

อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH 

PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัคณุหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู ่  สนามบนิเมอืงนาโกยา่

16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ เทีย่วบนิที ่ไทยไลออ้นแอร ์  SL 311 

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

21.10 น. เดนิทางถงึ โดยสวสัดภิาพ สนามบนิดอนเมอืง 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ต ัว๋ 
เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

23-26 ม.ีค. 63 21,999.- 15,999.- 8,900.- 

26-29 ม.ีค. 63 22,999.- 16,999.- 8,900.- 

27-30 ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

29 ม.ีค.- 1 เม.ย. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

30 ม.ีค.- 2 เม.ย. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

2-5 เม.ย. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

3-6 เม.ย. 63  วนัจกัร ี 29,999.- 20,999.- 8,900.- 

5-8 เม.ย. 63  วนัจกัร ี 29,999.- 20,999.- 8,900.- 

 

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 
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6-9 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

9-12 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

10-13 เม.ย. 63 วนัสงกรานต ์ 29,999.- 20,999.- 8,900.- 

12-15 เม.ย. 63  วนัสงกรานต ์ 29,999.- 20,999.- 8,900.- 

13-16 เม.ย. 63  วนัสงกรานต ์ 29,999.- 20,999.- 8,900.- 

16-19 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

17-20 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

19-22 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

20-23 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

23-26 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

24-27 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

26-29 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 
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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 คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

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

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่
รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และ พรอ้มกับเตรยีมกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท 

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของค่าทีพ่ักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่า

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการล่าชา้ของสาย

การบนิระหวา่งประเทศ 

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

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บร ิทั  ขอสงวนสทิ ิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้ร ิทั  ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่

จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้

ทวัรแ์ละอบุตัเิหตุสดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 

เป็นตน้ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 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) 

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

สามารถจอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่กอ่นการสง่ชือ่ออกต ัว๋ไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ

การนัตที ีน่ ัง่ใหล้กูคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชือ่ออกต ัว๋กรุป๊แลว้เทา่น ัน้ จงึจะสามารถเช็ค

ทีน่ ัง่ และท าการอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบขุา้งตน้ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอื ุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ 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 และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

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

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

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจ่าย

ไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อ
วซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่

บรษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ย

แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะ

ออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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