
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

แมน่ า้ชนิซาไก จดุชมซากรุะทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 100 ของญีปุ่่ น 

ชมซากรุะ ณ ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ + สะพานแดงนาคะบาช ิ

ชมซากรุะ ณ ปราสาทอกีาด า มตัสโึมโต ้

วดัเซนโคจ ิวดัพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ชมซากรุะ กวา่ 4,000 ตน้ ณ สวนสาธารณะ ทาคาดะ  



 

ชมซากรุะ ณ สวนอาซาฮ ีฟุนากาวา่ ฉากหลงัเป็นเทอืกเขาคติะแอลป์ 

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ // เทศกาลไฟ Nabana no sato 

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

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 

 
 

 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินาโกยา่ – เทศกาลไฟ NABANA NO SATO 

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

ประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรียม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.25 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์ เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น

แอร ์เทีย่วบนิที ่SL310 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนิ

นาโกยา่ – NABANA NO SATO 

   NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

2 ชมซากุระ แม่น า้ชนิซาไก - เมอืงเก่าทาคายาม่า - 

ชมซากุระ ณ สะพานนาคะบาช ิ– เมอืงมตัสโึมโต ้– 

ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) – ถนนคนเดนิมตัสึ

โมโต ้

   

MATSUMOTO HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

3 วดัเซ็นโคจิ - ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โท

ยามา่ - สวนอาซาฮฟุีนะกาว่า - หมูบ่า้นชริะคาวาโกะ  

ออิอนมอลล ์กฟิุ  

   
GIFU HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

4 ศาลเจ้าโอสึคนันอน - JAZZ DREAM NAGOYA – 

สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง   SL311 

(16.55-21.10) 

 บนเครือ่ง   

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 
*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และ

ทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

15.25 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก

ในการนดัหมายเวลา 
 

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

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

น าท่านเดนิทางยัง นาโกยา่ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคชูบุ และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 

ของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บนชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิกบนเกาะฮนชู เป็นเมอืงเอกของจังหวัดไอจิ

และเ ป็นหนึ่งในเมืองท่าหลักของญี่ปุ่ น  จากนั้นน าท่ าน Nabana no sato Winter 

Illumination จะมกีารประดับไฟอย่างสวยงามในธมีตา่งๆ หลากหลายโซน ผ่านหลอดไฟ 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 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ไหลผ่านใจ

กลางเมอืงคากามกิะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกฟิ ุนักท่องเทีย่วจ านวนมากจะมารวมตัวกันที่
สวนคากามิกะฮาระเพื่อที่จะไดเ้พลิดเพลินไปกับการชมดอกซากุระริมฝ่ังแม่น ้า สถานที่นี้ได ้

กลายเป็นจุดชมซากรุะทีต่ดิอันดับ 1 ใน 100 ของญีปุ่่ น 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัทวัร ์

จากนั้นน าท่านเดนิทางยัง ย่านเมอืงเก่าทาคายาม่า (Takayama Old town) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชม.) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่งหนึง่ของจังหวัดกฟิ ุเป็น

ย่านคา้ขายทีเ่คยเจรญิรุ่งเรอืงอย่างมากในอดตีซึง่ยังคงไดร้ับการอนุรักษ์เอาไวโ้ดยรัฐบาลญีปุ่่ น ยัง

มีบา้นและอาคารต่างๆ หลายหลักที่มีอายุหลายรอ้ยปีใหช้ม ใหบ้รรยากาศบา้นเมอืงสมัยเอโดะ
อย่างแทจ้รงิ 

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/chubu/gifu/


 

 

น าท่านเดนิทางยัง สะพานนาคะบาช ิ(Nakabashi Bridge) ตัง้อยู่ที่เมืองทาคายาม่าใน

เขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุซึง่เมอืงเก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ จนกลายเป็นอกี

จุดหมายปลายทางยอดนยิมส าหรับเหลา่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการสัมผัสเสน่หแ์บบญี่ปุ่ นๆท่ามกลาง

ธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเดน่จากสทีีแ่ดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจุดทีสั่งเกตได ้

ง่าย อีกทัง้สะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญจุดหนึ่งของเมอืง โดยเฉพาะช่วงกลางถงึ

ปลายเดอืนเมษายนทีจ่ะมซีากุระบานสะพรั่งอยู่รายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอด

นยิมแหง่หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัทวัร ์

 
 

 

 

 

 
 

 

 

       

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) หมูยา่งใบโฮบะ 

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

เดนิทางประมาณ 2 ชม.) ตัง้อยู่ที่เมอืงมัตสโึมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน่ (Nagano) นับว่าเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ปังมากๆของเมืองแห่งนี้ แถมยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิที่ยังคงสภาพ

สมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นอกี  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/


 

จากนัน้น าท่านอสิระเทีย่วชม ถนนคนเดนิมตัสโึมโต ้ภายในเมอืงแห่งปราสาทมัตสโึมโต ้มี

ถนนนาวาเตะ ชือ่ 'นาวาเตะ' มาจากขอ้เท็จจรงิทีว่่าถนนเสน้นี้มลีักษณะเหมอืนเชอืกเสน้ยาวทีแ่ล่น

ขนานไปกับแม่น ้าเมโตบะ ถนนเสน้นี้มีรา้นโบราณวัตถุ เครื่องเคลือบดนิเผา ของเล่น และขนม

โบราณประมาณ 50 รา้น ชว่ยเพิม่มนตเ์สน่หใ์หก้ับเมอืงแหง่ปราสาท 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัทวัร ์

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที ่3 วดัเซ็นโคจ ิ- ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โทยามา่ – สวนอาซาฮฟุี นะกา

วา่ - หมูบ่า้นชริะคาวาโกะ  ออิอนมอลล ์กฟุิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่ า น เ ดินท า ง ยั ง  ว ัด เซนโคจิ  (Zenkoji 

Temple) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) นั้น

เป็นพุทธศาสนสถานอันเกา่แกแ่หง่เมอืงนากาโน่ทีส่รา้ง

ขึน้ตัง้แต่ราวช่วงยุคศตวรรษที่ 7 โดยสรา้งในปี ค.ศ.
642 ว่ากันว่าวัดเอาเก่าแก่นี้ก่อตั ้งก่อนที่จะมีพุทธ

ศาสนาเขา้มาเผยแพร่ในญี่ปุ่ นเสยีอกี ศาสนสถานหลัก
ของวัดนี้ก็คอื Zenkoji Hondo ซึง่เป็นอารามไมข้นาด

ใหญ่อันเก่าแก่งดงาม ส าหรับพระประธานหลักแห่งวัด
นั้นก็ คือ  Hibutsu (Secreat Buddha) พระ พุทธรู ป
เก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกหา้มใหใ้ครเห็นเป็นอันขาด

แมก้ระทั่งเจา้อาวาสวัดก็ตามท ี 

จากนั้นน าท่านเพลดิเพลินซากุระ ณ สวนสาธารณะทะคะดะ (Takada Park) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชม.) ตัง้อยู่ในเมอืงโจเอ็ทส ึจังหวัดนีงะตะ (Niigata) ภายในสวนสาธารณะ

เป็นทีต่ัง้ของ ปราสาททะคะดะ (ไม่รวมคา่เขา้ปราสาท) (Takada Castle) ในช่วงกลางเดอืน

เมษายนของทุกปีซากรุะจ านวนราว 4,000 ตน้ ทีป่ลกูไวภ้ายในสวนกวา้งใหญ่แหง่นี้จะผลดิอกบาน

งดงาม และ ภาพของปราสาททีป่รากฎอยู่เบือ้งหลังทวิตน้ซากรุะทีผ่ลบิานเต็มทีช่า่งดงูดงามสะกด

สายตา การชมซากรุะในยามกลางวันก็วา่งามแลว้ แตซ่ากรุะยามค ่าคนืทีส่วนนี้ไดช้ือ่ว่างดงามที่สุด

แห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นเลยทีเดยีว ทุกวันหลังพระอาทติยต์กดนิไปจนถงึเวลา 21:00 น. สวนแห่งนี้จะ

สวา่งไสวไปดว้ยแสงสนีวลตาจากโคมไฟกระดาษจ านวนกวา่ 3,000 ชิน้ และแสงไฟทีส่อ่งไป

ยังปราสาท แนะน าใหเ้ชา่เรอืพายในคชูัน้ในปราสาทเพือ่ชมความงามของซากรุะจากบนผวิน ้า 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ซึ่งอยู่

นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัทวัร ์

 

                          

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ยัง โทยามา่ (Toyama) เป็นจังหวัดทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเลญีปุ่่ น(Sea of 

Japan) อยู่ในภูมิภาคชุบุ ครอบคลุม-พื้นที่ทางทิศเหนือของภูเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ท าใหม้ีแหล่ง

ท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย น าท่านชม สวนอาซาฮ ีฟุนะกาวา่ (Asahi Funakawa Park) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) ตัง้อยู่ภายในเมอืงอาซาฮ ีจังหวัดโทยาม่า ถา้อยากจุดชมซากุระ

งามๆ ท่ามกลางววิทวิทัศน์แจ่มๆมาทีน่ี่ที่เดยีวรับรอบว่าไม่ผดิหวังค่ะ ช่วงฤดูใบไมผ้ลนิี่ถอืว่าเป็น

ช่วงพีคเลยทเีดยีว เพราะเราจะไดเ้ห็นดอกซากุระพากันเบ่งบานเรียงรายตดิ รมิแม่น า้ฟุนากาวา่ 

และยังมพีืน้หลงัเป็นเทอืกเขาเทอืกเขาคติะ – แอลป์ จนกลายมาเป็นภาพทีส่วยชวนฝัน

มากๆ  โดยตน้ซากุระของทีน่ี่จะเป็นสายพันธุ ์โยชโินะมปีระมาณ 250 ตน้เรียงกันยาวๆตลอด 800 

เมตร เวลาบานสะพรั่งเต็มทีแ่ลว้องดเูหมอืนอโุมงคด์อกซากุระถ่ายภาพวา่สวยแลว้เจอของจรงิเห็น

ดว้ยตามเีคลิม้ไปกับความชมพูเลยล่ะค่ะ ปกตแิลว้เทศกาลชมดอกซากุระของทีน่ี่จะเริ่มประมาณ 

ตน้ๆเดือนจนถงึปลายเดือนเมษายน แต่ช่วงที่สวยพีคสุดๆนี่ตอ้งยกใหช้่วงกลางเดอืนเมษายนที่

ดอกซากรุะจะบานเต็มทีพ่รอ้มๆ กัน 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากรุะจะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ซึง่อยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของบรษัิททัวร ์

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30ชม.) เป็นพื้นที่

หมู่บา้นริมแม่น ้าโชงาวะ ยาวตัง้แต่กฟิุไปจนถึงโทยาม่า ไดถู้กประกาสใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก

ยูเนสโกในปี 1995 ซึง่มีชือ่เสียงในการท าไร่แบบดัง้เดมิ gassho-zukuri farmhouses โดยบาง

แห่งมีอายุกว่า 250 ปี บา้นแต่ละหลังมุงดว้ยหลังคาสูงชันใหท้นทานต่อปริมาณหมิะที่ตกลงมา

อย่างหนักในชว่งฤดหูนาว มหีอ้งใตห้ลังคาทีก่วา้งขวางส าหรับเลีย้งหนอนไหม 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ AEON MALL GIFU ใหท้่านไดอ้ิสระซื้อสินคา้ทั่วไปของญี่ปุ่ น เช่น ขนม, 
อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้, เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่      โรงแรม GIFU  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัที ่4 ศาลเจ้าโอสุคนันอน -  JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า - 

สนามบนิดอนเมอืง    
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสุคนันอน ตัง้อยู่ภายในเมอืงนาโกย่า จังหวัดไอจ ินับวา่เป็นวัดใน

พระพุทธศาสนาทีม่ีชือ่เสยีงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิง่ที่ท าใหวั้ดนี้มชี ือ่เสียงโด่งดังมากๆ ก็คง

เพราะวัดแห่งนี้นัน้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันว่าเป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรื่องความ

เมตตา น าท่านเดนิทางสู่ JAZZ DREAM OULET ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์

เนม รวมไปถงึสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นมากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 

ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ 

BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดบั และนาฬกิาหรู

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

SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิคา้ส าหรบัคุณหนู AIGLE, BANDAI 

ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงนาโกยา่ 

16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 311  

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่ต ั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.- 

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.- 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิ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 

 
 



 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

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

อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

▪ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

▪ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้ง

ขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ (ค่าทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่า

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านที่ตอ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ รวมถงึการล่าชา้ของสาย

การบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 



 
➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่

จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้

ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 

เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายส่วนตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

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 ัว๋กรุ๊ป จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมือ่ไดท้ าการสง่ชือ่ออกต ัว๋แบบกรุ๊ปแลว้เทา่น ัน้ ไม่
สามารถจอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่กอ่นการสง่ชือ่ออกต ัว๋ไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ

การนัตที ีน่ ัง่ใหลู้กคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชือ่ออกต ัว๋กรุป๊แลว้เทา่น ัน้ จงึจะสามารถเช็ค

ทีน่ ัง่ และท าการอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบุขา้งตน้ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 



 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบหุรี่ / ปลอด
บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได ้  
❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่

อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 
❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงินคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้งการไดร้ับบริการ หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท่้าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้ประเทศ

ญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อ

วซีา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 



 
❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่

บรษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ย

แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะ

ออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


