
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรง ลงนาโกยา่ ดว้ยสายการบนิ THAI LION AIR ไมต่อ้งน ัง่รถไกล.. 

ฟร ี!! อาหารรอ้นบนเครือ่ง ไป-กลบั และ นํา้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

เยอืนเมอืงนาโกยา่ ศาลเจา้โอสคึนันง แหลง่ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ึ 
ทาคายามา่จนิยะ ซนัมาชซูิจ ิหมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ 

ชอ้ปป้ิงยา่น SAKAE, AEON, DUTY FREE และ NAGASHIMA OUTLET 
 



 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลา ดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่            

แวะถา่ยรูปที ่MEIJO PARK-ออิอน มอลล ์

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ  อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  สนามบนิ ดอน

เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวก ตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความ

พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
07.45 น. ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร์  เมอืงนาโกยา่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ  ไทยไลออ้น

แอร ์เทีย่วบนิที ่SL310 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้
และทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 
15.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก
ในการนดัหมายเวลา 

** สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั  
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่MEIJO PARK เป็นสวนสาธารณะ ทีว่วิดา้นหลังจะเป็นปราสาทนาโกยา่ แวะให ้

ทา่นถา่ยรปูเพือ่เป็นทีร่ะลกึ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่AEON NAGOYA เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงและ

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัทีโ่รงแรม TOYOKO INN GIFUHASHIMA หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

นํา้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2  ตลาดเชา้ทาคายามา่-ซนัมาจซิูจ ิทาคายามา่จนิยะ-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ทาคายามา่ (Morning Markets) เรยีกไดว้า่เป็นสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ด ้

เมือ่มายังเมอืงทาคายามา่  เพราะบรรยากาศการคา้ขายของทีน่ี่จะแตกตา่งจากเมอืงใหญ่ๆ มาก

ทเีดยีว ดว้ยความเป็นเมอืงทีย่ังคงความเป็นชนบทอยูม่ากทําใหแ้ลดเูป็นกันเองมากกวา่ แถมราคา

ยังกันเองกวา่ไปซือ้ในหา้งใหญ่ๆ  โดยตลาดเชา้ของเมอืงนี้จะมดีว้ยกัน 2 แหง่ คอื  ตลาดจนิยะเมะ

(Jinya-mae Market) ตัง้อยูห่นา้อาคารทาคายามา่จนิยะ  (Takayama Jinya) และตลาดมยิางาวะ

(Miyagawa Market) ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่ามยิางาวะในเขตเมอืงเกา่ทาคายามา่  (Miyagawa River) 

สนิคา้ทีจํ่าหน่ายในตลาดสว่นใหญเ่ป็นงานฝีมอืทอ้งถิน่ ขนมขบเคีย้ว สนิคา้ทางการเกษตร เชน่ ผัก

สด ผักดอง และดอกไม ้เป็น ตน้  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  ทาคายามา่จนิยะ  หรอื ทีว่า่การ

อําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปูและชมดา้นนอก ) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ 

เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง

ของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ ซึง่

เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระให ้

ทกุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้

หลากหลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาว าโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนาน

แทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 

โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคา

เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลก

หลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัทีโ่รงแรม TOYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

(ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิไปชมเทศกาลไฟอลงัการ Nabanano Sato winter  Illumination) 

สําหรบัทา่นทีต่อ้งการเขา้ชมงานประดบัไฟสุดอลงัการของญีปุ่่ น Nabanano sato 

Illumination ชําระเพิม่ทา่นละ 2500 เยน (ไมร่วมคา่เดนิทาง ) โดย Nabana No Sato 

(なばなの里) เป็นธมีพารค์สวนดอกไมซ้ึง่ตัง้อยูใ่น  Nagashima Resort เมอืงควุานะ 

(Kuwana) ของจงัหวดัมเิอะ (Mie) ในภูมภิาคคนัไซ (Kansai) นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิทาง

มาไดอ้ยา่งสะดวกจากเมอืงนาโกยา่ (Nagoya) และเทศกาลไฟนี้เป็น แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม

ของคนทีม่าเทีย่วเมอืงนาโกยา่การเดนิทางมา Nabana No Sato จากนาโกยา่ 

 น่ังรถบัสจาก Meitetsu Bus Center (อยูใ่กลก้ับสถานี Nagoya) มาลงทีป้่าย Nabana No Sato 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

 น่ังรถไฟสาย Kintetsu จากสถานี Nagoya มาลงทีส่ถานี Nagashima (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

20 นาท)ี และตอ่รถบัสมาลงที ่Nabana No Sato (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี 

 

วนัที ่3 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ แบบเต็มวนั 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทา่นสามารถทอ่งเทีย่วในตัวเมอืงนาโกยา่ไดต้ามอัธยาศัย หัวหนา้ทัวรส์ามารถใหคํ้าแนะนําตาม

ความตอ้งการของทา่นได ้  โดยมรีถไฟใตด้นิและการขนสง่มวลชนตา่งๆ อันสะดวกสบายและไม่

ยุง่ยาก (ไมม่บีสับรกิาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-nabana-no-sato/
https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-nabana-no-sato/


 

 

 

แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงนาโกยา่  

 ปราสาทนาโกยา่: เป็นแลนดม์ารค์ทีสํ่าคัญของนาโกยา่ มคีวามสวยงามแบบโบราณ ในสมัยเอโดะ ถงึแม ้
อาจจะถกูทําลายไปแลว้บา้งแตท่างญีปุ่่ นก็ไดซ้อ่มแซมทีย่ังคงความโบราณไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว ปราสาทแหง่
นี้ลอ้มรอบไปดว้ยความสวยงามธรรมชาต ิรม่รืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้ 

 สวนชโิรโทร ิเทอเิอ็น: เป็นสวนแบบศลิปะของญีปุ่่ น ซึง่เป็นสวนญีปุ่่ นแท ้ๆ  มพีืน้ทีก่วา้งขวาง ความพเิศษ
ของสวนทีน่ี่นอกจากเรือ่งความสวยงามการจัดสวนแลว้ ผูท้ีเ่ขา้มาเดนิเลน่ในสวนสามารถเดนิเลน่บนกอ้น

หนิในสระน้ําไดอ้กีดว้ย 

 พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรเ์มอืงนาโกยา่ : พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรเ์มอืงนาโกยา่ (Nagoya City Science 

Museum) โดดเดน่ดว้ยรปูทรงของอาคารภายนอกทีอ่อกแบบคลา้ยลกูโลก ภายในเป็นทอ้งฟ้าจําลองทีม่ี
ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ดว้ยเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 35 เมตร สามารถชมทอ้งฟ้าทีเ่ต็มไปดว้ยดวงดาวจากสกรนี
ขนาดยักษ์อยา่งสมจรงิ และยังมหีอ้งทีม่อีณุหภมูลิดตํ่าถงึลบ 30 องศาเซลเซยีส ซึง่สามารถชมแสงออโร

รา่ได ้สถานทีแ่หง่นี้จะมอบความสนุกสนานและความตืน่เตน้จากหลักการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์
ใหเ้ขา้กับชวีติประจําวัน เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในความสมัพันธร์ะห วา่งเทคโนโลยทีางวิ ทยาศาสตรแ์ละ

มนุษยเ์พิม่ขึน้ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํา้ทา่เรอืนาโงยา่ : เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค .ศ. 1992 ทีบ่รเิวณทา่เรอืนาโกยา่ 
ภายในจัดแสดงชวีติของสตัวโ์ลกใตน้ํ้า โดยแบง่ออกเป็น 2 อาคารหลัก คอือาคารฝ่ังทศิใตจ้ะจัดแสดงใน
คอนเซ็ปตก์ารเดนิทางสูท่ะเลแอนตารค์ตคิ (A Journey to the Antarctic) ทีจ่ะไดพ้บกับแท็งกน้ํ์าคโุรชิ

โอะ (Kuroshio Tank) สตัวน้ํ์าทะเลลกึ ประการังสสีนังดงาม และสตัวใ์นเขตหนาวอยา่ง นกเพนกวนิ ทีต่กึ
ฝ่ังทศิเหนือจะจัดแสดงภายใตค้อนเซ็ปต ์การเดนิทางตลอด 3.5 พันลา้นปี สตัวท์ีห่วนคนืสูท่ะเล อาทเิชน่ 

ปลาวาฬเพชรฆาต ปลาวาฬเบลกูา้ รวมถงึปลาโลมาในเขตทะเลญีปุ่่ น 

 สวนสตัวแ์ละสวนพฤษศาสตรฮ์กิาชยิามะ: เป็นการผสมผสานทีล่งตัวมากๆ สําหรับทีน่ี่เพราะมทีัง้สวน

สตัวแ์ละสวนพฤกษาศาสตร ์ทีไ่วใ้หเ้ดนิเลน่ชมความน่ารักของสตัวแ์ละศกึษาพันธุไ์มไ้ดด้ว้ยเชน่กัน ทีน่ี่มี
สตัวก์วา่ 500 ชนดิเลยอกีทัง้ยังมพัีนธุไ์มม้ากถงึ 7,000 กวา่ชนดิ คอืมคีวามอลังการมาก นอกจากการเดนิ
ชมสตัวแ์ละพันธุไ์มน้านาพันธแ์ลว้ทีน่ี่ยังมกีจิกรรมใหเ้ราไดทํ้าดว้ย เชน่การใหอ้าหารสตัว ์หากใครไดม้า

เทีย่วนาโกยา่ลองใสท่ีน่ี่ลงไปในลสิตข์องคณุดว้ยไดเ้ลยเพราะมันสรา้งความเพลดิเพลนิใหไ้ดท้ัง้วันจรงิ  ๆ

 JR Central Towers: เป็นอาคารทีส่วยงามและมคีวามฮปิมากๆ ในเมอืงนาโกยา่ มคีวามสงูถงึ 30 ชัน้ 
สายชอ้ปป้ิงเลฟิมากเพราะนอกจากตัวตกึดา้นนอกสวยแลว้ยังเป็นหา้งสรรพสนิคา้ดว้ย ทัง้แฟชัน่ แบรนด์
เนม แบรนดโ์ลคอล รา้นกาแฟ รา้นอาหารมากมาย อกีทัง้ดา้นบนยังสามารถขึน้ไปชมววิสวยๆ ของเมอืงนา

โกยา่ไดอ้กีดว้ยเรยีกไดว้า่มาเทีย่วทีน่ี่ไดท้ัง้กนิและชอ้ปของฝากไดอ้กีดว้ย 

 

 



 

 

 Oasis 21: เป็นแลนดม์ารค์ของเมอืงนาโกยา่ทีนั่กทอ่งเทีย่วชอบมาถา่ยรปูเลน่เชน่กัน ดว้ยรปูทรงที่

สวยงามและเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วสว่นมากชอบแวะมาชมความสวยงามและไดช้อ้ปป้ิงไป
พรอ้มๆ กัน ทีน่ี่คณุจะไดส้นุกกับการชอ้ปป้ิงอัพเดตแฟชัน่ของญีปุ่่ นในแบบทีไ่มใ่ชส่ไตลโ์ตเกยีวและ

รา้นอาหารอกีเพยีบใหนั้กกนิไดต้ามไปอิม่อรอ่ยกัน 

 ปราสาทอนิุยามะ: เป็นอกีหนึง่ปราสาททีห่า้มพลาดลองจากปราสาทนาโกยา่เลย สําหรับปราสาทอนุิยา

มะ มคีวามสวยงาม สงบ และเหมาะกับคนชอบถา่ยรปูเพราะปราสาทแหง่นี้รายลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาตทิี่
สวยงาม และตัวปราสาทเองก็สวยงามเป็นอยา่งมาก มคีวามเกา่แกอ่ายกุวา่ 500 ปี ตัวปราสาทเป็นศลิปะ
ดัง้เดมิแบบญีปุ่่ นหากใครชอบศลิปะแบบโบราณหา้มพลาดทีน่ี่เด็ดขาด 

 พพิธิภณัฑข์อง Central JR: พพิธิภณัฑร์ถไฟทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของญีปุ่่ นเลยนะ หลายๆ คนรูว้า่ญีปุ่่ น
เขาเจง๋เรือ่งของรถไฟใชไ่หม ดังนัน้เราเลยอยา่พลาดทีจ่ะไปชมความเจง๋ของเขาเด็ดขาด ทีน่ี่มรีถไฟใหเ้รา

ไดร้อ้งวา้วเพยีบเลย ตัง้แตร่ถไฟในอดตี ทัง้ รถจักรไอน้ํา จนมาถงึรถไฟความเร็วสงูในปัจจบุัน และ 
บรเิวณสถานรีถไฟนาโกยา่ อันประกอบดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ยักษ์ใหญม่คีรบทกุแบรนดเ์นม อยา่งทาคาชิ

มายะ หรอืรา้นขายอปุกรณ์อเิล็กทรอนคิส ์ชือ่ดังอยา่ง บิ๊ก คาเมรา่ หรอืถนนสายอาหารขึน้ชือ่ ทีอ่ยูก่ลาง
สถานีไดร้วบรวมรา้นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงมารวมไวม้ากมายไมว่า่จะเป็นราเมนชือ่ดัง ไกท่อดชือ่ดัง ขา้ว

หนา้ปลาไหลอันเป็นเอกลักษณ์ของทอ้งถิน่นี้ เป็นตน้  

** อาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 
พกัทีโ่รงแรม TOYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

  

วนัที ่4 วดัโอสคึนันง- DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบนิชุบุเซ็นแทร์
เมอืงนาโกยา่-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ญีปุ่่ น และเป็นวัดประจําตระกลูโอดะ นอกจากนี้ยังมวีัดบันโชจ ิซึง่โทกงุาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยูเ่มือ่

ครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตรห์นา้หนึง่ของยา่นโอส ึ โอสเึป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหวา่ง

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม ่และยังเป็นจดุทอ่งเทีย่วยอดฮติทีส่ดุของนาโกยา่ ซึง่

นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตก็ินยิมมาเยีย่มชมเชน่กัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสู ่DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย และนําทา่น

ปิดทา้ยละลายเงนิเยนที ่NAGASHIMA OUTLET เพือ่ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย  สนิคา้

ทีน่ี่จําหน่ายในราคาทีล่ด 40 – 70% จากราคาปกตใิหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

เทีย่ง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

17.15 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 311  
*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 



 

21.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

08-11 มนีาคม 2562 24,999 7,000 8,900 

10-13 มนีาคม 2562 23,999 7,000 8,900 

11-14 มนีาคม 2562 22,999 7,000 8,900 

15-18 มนีาคม 2562 24,999 7,000 8,900 

22-25 มนีาคม 2562 25,999 7,000 8,900 

29-01 เมษายน 2562 27,999 7,000 8,900 

18-21 เมษายน 2562 24,999 7,000 8,900 

19-22 เมษายน 2562 26,999 7,000 8,900 

21-24 เมษายน 2562 26,999 7,000 8,900 

22-25 เมษายน 2562 26,999 7,000 8,900 

26-29 เมษายน 2562 26,999 7,000 8,900 

09-12 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 

10-13 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 

12-15 พฤษภาคม 2562 24,999 7,000 8,900 

13-16 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 

19-22 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 

20-23 พฤษภาคม 2562 25,999 7,000 8,900 

26-29 พฤษภาคม 2562 23,999 7,000 8,900 

27-30 พฤษภาคม 2562 19,999 7,000 8,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ

ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้มี) ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ
หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 
  

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วันกอ่นการเดนิทาง และ กรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ  

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้  5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํา กรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย  

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตสุุดวสิยับาง

ประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

 
 

 
 



 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่ อการทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  



 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบ รษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อม รับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  
 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง- ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอค วามรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม

โปรแกรม 
 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ์  ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น  หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการ

ไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้  ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม  ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน  เริม่ในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่ 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้ง การเดนิทางไปกับทัวร ์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรือ่งการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวัน

เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา  

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่  มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป  

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา  มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดิ นทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ  และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา  ขณะเดนิทาง  

กรณีชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกร ะทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่  โดยใชฉ้บับ

เกา่ไปอา้งองิ  และ ยนืยันดว้ย  พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ  เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอื

เดนิทาง  หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีทีย่ังไม่ ออกบัตรโดยสาร  ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 



 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 


