
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรง ลงนาโกยา่ ดว้ยสายการบนิ THAI LION AIR ไมต่อ้งน ัง่รถไกล ! 
ฟร ี!! อาหารรอ้นบนเครือ่ง ไป-กลบั และ น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

เยอืนเมอืงนาโกยา่ ถา่ยรปูที ่MEIJO PARK ศาลเจา้โอสคึนันง 
ทาคายามา่จนิยะ ซนัมาชซูิจ ิหมูบ่า้นมรดกโลก..ชริาคาวาโกะ 
สมัผสัหมิะ-ลานสก ีและเครือ่งเลน่ตา่งๆที ่WASHIGATAKE SKI 

ชอ้ปป้ิงยา่น SAKAE, DUTY FREE และ OUTLET 
 
 

 



 

 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่
ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทาง

ได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ
ยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความ

คมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ 

ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่               

สวนสาธารณะ MEIJO PARK-AEON NAGOYA  

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอน
เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ
พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ เมอืงนาโกยา่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น
แอร ์เทีย่วบนิที ่SL310 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้
และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

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

ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก
ในการนดัหมายเวลา 

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

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
น าท่านเดนิทางสู ่MEIJO PARK เป็นสวนสาธารณะทีว่วิดา้นหลังจะเป็นปราสาทนาโกยา่ แวะให ้

ทา่นถา่ยรปูเพือ่เป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่AEON NAGOYA เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงและ

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัทีโ่รงแรม TOYOKO INN GIFUHASHIMA หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กโิลกรมัตอ่

ทำ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2  สมัผสัหมิะลานสก ี WASHIGATAKE เมอืงทาคายาม่า-ทาคายาม่าจนิยะ           
ซนัมาชซูิจ-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสัมผัสความสนุกสนานกับลานสก ี แนะน าใหท้่านเลน่ กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ใหทุ้กท่าน

ไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการสมัผัสเลน่หมิะอยา่งเต็มที ่ 

 ** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีเครือ่งเลน่ทกุชนดิ และคา่ข ึน้ลฟิต ์**  

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิไ์ม่เขา้ในกรณีลานสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศที่อาจจะ

เปลีย่นแปลงหรอือากาศไม่เอือ้อ านวย หรอืลานสกปิีดหมิะละลายหรอืมปีริมาณนอ้ยอยู ่และสภาพอากาศ

ทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ **กรณีลานสกีไม่เปิดใหบ้ริการน าท่านสู่ตลาดเชา้ทาคายาม่า 

(TAKAYAMA MORNING MARKET) โดยตลาดเชา้ทาคายามา่(Morning Markets) เป็นสิง่ทีพ่ลาดไมไ่ด ้

เมือ่มายังเมอืงทาคายามา่ เพราะบรรยากาศการคา้ขายของทีน่ี่จะแตกต่างจากเมอืงใหญ่ๆมากทเีดยีว ดว้ย

ความเป็นเมอืงทีย่งัคงความเป็นชนบทอยูม่ากท าใหแ้ลดเูป็นกนัเองมากกวา่ แถมราคายงักนัเองกวา่ไปซือ้ใน

หา้งใหญ่ๆ  โดยตลาดเชา้ของเมอืงนีจ้ะมดีว้ยกนั 2 แหง่ คอื ตลาดจนิยะเมะ(Jinya-mae Market) ตัง้อยูห่นา้

อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) และตลาดมยิางาวะ(Miyagawa Market)ตัง้อยูร่มิแมน่ ้ามยิางา

วะในเขตเมอืงเกา่ทาคายามา่ (Miyagawa River) สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดสว่นใหญ่เป็นงานฝีมอืทอ้งถิน่ 

ขนมขบเคีย้ว สนิคา้ทางการเกษตร เชน่ ผักสด ผักดอง และดอกไม ้เป็นตน้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่าคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรูป

และชมดา้นนอก) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผูว้่า

ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 

ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างดี อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับ

ทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนาน

แทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 

โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของหลังคา

เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กัสโช” และมผีูค้นจากท่ัวทุกมมุโลก

หลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 



 

พกัทีโ่รงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

ส าหรบัท่านทีต่อ้งการเขา้ชมงานประดบัไฟสุดอลงัการของญีปุ่่ น Nabanano sato 

Illumination ช าระเพิม่ทา่นละ 2500 เยน (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  

โดย Nabana No Sato (なばなの里) เป็นธมีพารค์สวนดอกไมซ้ ึง่ตัง้อยู่ใน Nagashima 

Resort เมอืงคุวานะ (Kuwana) ของจังหวัดมเิอะ (Mie) ในภูมภิาคคันไซ (Kansai) นักท่องเทีย่ว

สามารถเดนิทางมาไดอ้ย่างสะดวกจากเมืองนาโกย่า (Nagoya) และเทศกาลไฟนี้เป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของคนทีม่าเทีย่วเมอืงนาโกยา่การเดนิทางมา Nabana No Sato จากนาโกยา่ 

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

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

 น่ังรถไฟสาย Kintetsu จากสถาน ีNagoya มาลงทีส่ถาน ีNagashima (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ แบบเต็มวนั 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านสามารถท่องเที่ยวในตัวเมอืงนาโกย่าไดต้ามอัธยาศัย หัวหนา้ทัวร์สามารถใหค้ าแนะน าตาม

ความตอ้งการของท่านได ้โดยมรีถไฟใตด้นิและการขนส่งมวลชนต่างๆ อันสะดวกสบายและไม่

ยุง่ยาก (ไมม่บีสับรกิาร) 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงนาโกยา่ 

 ปราสาทนาโกยา่: เป็นแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของนาโกยา่ มคีวามสวยงามแบบโบราณในสมัยเอโดะ ถงึแม ้
อาจจะถกูท าลายไปแลว้บา้งแตท่างญีปุ่่ นก็ไดซ้อ่มแซมทีย่ังคงความโบราณไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว ปราสาทแหง่
นีล้อ้มรอบไปดว้ยความสวยงามธรรมชาต ิรม่รืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้ 

 สวนชโิรโทร ิเทอเิอ็น: เป็นสวนแบบศลิปะของญีปุ่่ น ซึง่เป็นสวนญีปุ่่ นแท ้ๆ  มพีืน้ทีก่วา้งขวาง ความพเิศษ
ของสวนทีน่ีน่อกจากเรือ่งความสวยงามการจัดสวนแลว้ ผูท้ีเ่ขา้มาเดนิเลน่ในสวนสามารถเดนิเลน่บนกอ้น
หนิในสระน ้าไดอ้กีดว้ย 

 พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรเ์มอืงนาโกยา่: พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรเ์มอืงนาโกยา่ (Nagoya City Science 
Museum) โดดเดน่ดว้ยรปูทรงของอาคารภายนอกทีอ่อกแบบคลา้ยลกูโลก ภายในเป็นทอ้งฟ้าจ าลองทีม่ี
ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ดว้ยเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 35 เมตร สามารถชมทอ้งฟ้าทีเ่ต็มไปดว้ยดวงดาวจากสกรนี
ขนาดยักษ์อยา่งสมจรงิ และยังมหีอ้งทีม่อีณุหภมูลิดต า่ถงึลบ 30 องศาเซลเซยีส ซึง่สามารถชมแสงออโร
รา่ได ้สถานทีแ่หง่นีจ้ะมอบความสนุกสนานและความตืน่เตน้จากหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์
ใหเ้ขา้กับชวีติประจ าวนั เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในความสมัพันธร์ะหวา่งเทคโนโลยทีางวทิยาศาสตรแ์ละ
มนุษยเ์พิม่ขึน้ดว้ย 

 

 

  
  
  
  
  



 

 

 พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ทา่เรอืนาโงยา่: เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ. 1992 ทีบ่รเิวณทา่เรอืนาโกยา่ 
ภายในจัดแสดงชวีติของสตัวโ์ลกใตน้ ้า โดยแบง่ออกเป็น 2 อาคารหลัก คอือาคารฝ่ังทศิใตจ้ะจัดแสดงใน
คอนเซ็ปตก์ารเดนิทางสูท่ะเลแอนตารค์ตคิ (A Journey to the Antarctic) ทีจ่ะไดพ้บกับแท็งกน์ ้าคโุรชิ

โอะ (Kuroshio Tank) สตัวน์ ้าทะเลลกึ ประการังสสีนังดงาม และสตัวใ์นเขตหนาวอยา่ง นกเพนกวนิ ทีต่กึ
ฝ่ังทศิเหนอืจะจัดแสดงภายใตค้อนเซ็ปต ์การเดนิทางตลอด 3.5 พันลา้นปี สตัวท์ีห่วนคนืสูท่ะเล อาทเิชน่ 
ปลาวาฬเพชรฆาต ปลาวาฬเบลกูา้ รวมถงึปลาโลมาในเขตทะเลญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

 สวนสตัวแ์ละสวนพฤษศาสตรฮ์กิาชยิามะ: เป็นการผสมผสานทีล่งตัวมากๆ ส าหรับทีน่ีเ่พราะมทัีง้สวน
สตัวแ์ละสวนพฤกษาศาสตร ์ทีไ่วใ้หเ้ดนิเลน่ชมความน่ารักของสตัวแ์ละศกึษาพันธุไ์มไ้ดด้ว้ยเชน่กัน ทีน่ีม่ ี
สตัวก์วา่ 500 ชนดิเลยอกีทัง้ยังมพัีนธุไ์มม้ากถงึ 7,000 กวา่ชนดิ คอืมคีวามอลังการมาก นอกจากการเดนิ
ชมสตัวแ์ละพันธุไ์มน้านาพันธแ์ลว้ทีน่ีย่ังมกีจิกรรมใหเ้ราไดท้ าดว้ย เชน่การใหอ้าหารสตัว ์หากใครไดม้า
เทีย่วนาโกยา่ลองใสท่ีน่ีล่งไปในลสิตข์องคณุดว้ยไดเ้ลยเพราะมันสรา้งความเพลดิเพลนิใหไ้ดทั้ง้วนัจรงิๆ 

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

 Oasis 21: เป็นแลนดม์ารค์ของเมอืงนาโกยา่ทีนั่กทอ่งเทีย่วชอบมาถา่ยรปูเลน่เชน่กัน ดว้ยรปูทรงที่
สวยงามและเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วสว่นมากชอบแวะมาชมความสวยงามและไดช้อ้ปป้ิงไป
พรอ้มๆ กัน ทีน่ีค่ณุจะไดส้นุกกับการชอ้ปป้ิงอัพเดตแฟชัน่ของญีปุ่่ นในแบบทีไ่มใ่ชส่ไตลโ์ตเกยีวและ
รา้นอาหารอกีเพยีบใหนั้กกนิไดต้ามไปอิม่อรอ่ยกัน 

 ปราสาทอนิยุามะ: เป็นอกีหนึง่ปราสาททีห่า้มพลาดลองจากปราสาทนาโกยา่เลย ส าหรับปราสาทอนุิยา
มะ มคีวามสวยงาม สงบ และเหมาะกับคนชอบถา่ยรปูเพราะปราสาทแหง่นีร้ายลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาตทิี่
สวยงาม และตัวปราสาทเองก็สวยงามเป็นอยา่งมาก มคีวามเกา่แกอ่ายกุวา่ 500 ปี ตัวปราสาทเป็นศลิปะ
ดัง้เดมิแบบญีปุ่่ นหากใครชอบศลิปะแบบโบราณหา้มพลาดทีน่ีเ่ด็ดขาด 

 พพิธิภณัฑข์อง Central JR: พพิธิภัณฑร์ถไฟทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของญีปุ่่ นเลยนะ หลายๆ คนรูว้า่ญีปุ่่ น
เขาเจง๋เรือ่งของรถไฟใชไ่หม ดังนัน้เราเลยอยา่พลาดทีจ่ะไปชมความเจง๋ของเขาเด็ดขาด ทีน่ีม่รีถไฟใหเ้รา
ไดร้อ้งวา้วเพยีบเลย ตัง้แตร่ถไฟในอดตี ทัง้ รถจักรไอน ้า จนมาถงึรถไฟความเร็วสงูในปัจจบุัน และ 
บรเิวณสถานรีถไฟนาโกยา่ อันประกอบดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ยักษ์ใหญม่คีรบทกุแบรนดเ์นม อยา่งทาคาชิ

มายะ หรอืรา้นขายอปุกรณ์อเิล็กทรอนคิส ์ชือ่ดังอยา่ง บิ๊ก คาเมรา่ หรอืถนนสายอาหารขึน้ชือ่ ทีอ่ยูก่ลาง
สถานไีดร้วบรวมรา้นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงมารวมไวม้ากมายไมว่า่จะเป็นราเมนชือ่ดัง ไกท่อดชือ่ดัง ขา้ว
หนา้ปลาไหลอันเป็นเอกลักษณ์ของทอ้งถิน่นี ้เป็นตน้  



 

** อาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 
พกัทีโ่รงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

  

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ญีปุ่่ น และเป็นวดัประจ าตระกลูโอดะ นอกจากนีย้ังมวีดับันโชจ ิซึง่โทกงุาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยูเ่มือ่

ครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตรห์นา้หนึง่ของย่านโอส ึโอสเึป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหวา่ง

ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮติที่สุดของนาโกย่า ซึง่

นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตก็ินยิมมาเยีย่มชมเชน่กัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน ัน้น าท่านเดนิทางสู ่DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัยและน าท่าน

ปิดทา้ยละลายเงนิเยนที ่NAGASHIMA OUTLET เพือ่ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย สนิคา้

ทีน่ีจ่ าหน่ายในราคาทีล่ด 40 – 70% จากราคาปกตใิหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

เทีย่ง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 
17.15 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 311  

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 
21.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 



 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

08-11 มนีาคม 2562 20,999 7,000 8,900 

10-13 มนีาคม 2562 19,999 7,000 8,900 

11-14 มนีาคม 2562 19,999 7,000 8,900 

14-17 มนีาคม 2562 20,999 7,000 8,900 

15-18 มนีาคม 2562 20,999 7,000 8,900 

17-20 มนีาคม 2562 19,999 7,000 8,900 

18-21 มนีาคม 2562 19,999 7,000 8,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจาก
เป็นราคาโปรโมช ัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

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

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

 

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 ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ตามธรรมเนยีม 
 (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

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

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น 
เงนิสด บัตรเครดติ 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 นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

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

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  



 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ



 

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 


