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บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

แมน่ า้ชนิซาไก จุดชมซากุระทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 100 ของญีปุ่่ น 

ชมซากุระ ณ ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ + สะพานแดงนาคะบาช ิ

ชมซากุระ ณ ปราสาทอกีาด า มตัสโึมโต ้

วดัเซนโคจ ิวดัพุทธทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในญีปุ่่ น 

ชมซากุระ กวา่ 4,000 ตน้ ณ สวนสาธารณะ ทาคาดะ  

ชมซากุระ ณ สวนอาซาฮ ีฟุนากาวา่ ฉากหลงัเป็นเทอืกเขาคติะแอลป์ 

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ // เทศกาลไฟ Nabana no sato 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

  

http://www.followmeholiday.com/
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพื่อยืนยนักบัทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อต ั๋ว

เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 

ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการ

ความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 

ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่

คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง ขออภยัใน

ความไมส่ะดวก 

 

 

 

 

 
 

  

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) 

สนามบนินาโกยา่ – NABANA NO SATO 

   NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

2 ชมซากุระ แม่น า้ชินซาไก - เมืองเก่าทาคา

ยามา่ - ชมซากุระ ณ สะพานนาคะบาช ิ– เมอืง

มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) 

– ถนนคนเดนิมตัสโึมโต ้

   
MATSUMOTO 

HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

3 วดัเซ็นโคจ ิ- ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - 

โทยาม่า - สวนอาซาฮฟุีนะกาว่า - หมู่บา้นชริะ

คาวาโกะ  ออิอนมอลล ์กฟิุ  

   
GIFU HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

4 ศาลเจา้โอสคึนันอน - JAZZ DREAM NAGOYA 

– สนามบินนาโกย่า  -  สนามบินดอนเมือง  

SL311 (16.55-21.10) 

 บน

เ
ค
รื่

อ
ง 

  

http://www.followmeholiday.com/
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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 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น

แอร ์เทีย่วบนิที ่SL310 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทางสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 

15.25 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่น (เวลาทีญ่ ีปุ่่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่

ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

น าท่านเดนิทางยัง นาโกยา่ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ที่สดุในภาคชบู ุและมปีระชากรมากเป็นอันดบั 4 

ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิกบนเกาะฮนช ูเป็นเมอืงเอกของจังหวัดไอ

จแิละเป็นหนึง่ในเมอืงท่าหลกัของญีปุ่่ น จากนัน้น าท่าน Nabana no sato Winter 

Illumination จะมกีารประดบัไฟอย่างสวยงามในธมีตา่งๆ หลากหลายโซน ผา่นหลอดไฟ 

LED นับลา้นดวง ในบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่  โรงแรม NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัที ่2  ชมซากุระ แมน่ า้ชนิซาไก - เมอืงเกา่ทาคายาม่า – ชมซากุระ ณ สะพานแดงนาคะบาช ิ

– ปราสาทมตัสโึมโต (ชมดา้นนอก) – ถนนคนเดนิมตัสโึมโต ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

จากนัน้น าท่าน เดนิทางยัง แม่น า้ชนิซาไก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ไหลผ่านใจ

กลางเมอืงคากามกิะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกฟิ ุนักท่องเทีย่วจ านวนมากจะมารวมตัวกนั

ที่สวนคากามกิะฮาระเพื่อที่จะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมดอกซากุระรมิฝ่ังแม่น ้า สถานที่นี้ได ้
กลายเป็นจุดชมซากรุะทีต่ดิอันดับ 1 ใน 100 ของญีปุ่่ น 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึง่อยู่

นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัทวัร ์

จากนั้นน าท่านเดนิทางยัง ย่านเมอืงเก่าทาคายาม่า (Takayama Old town) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชม.) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงมากแหง่หนึ่งของจังหวัดกฟิุ 

เป็นย่านคา้ขายที่เคยเจรญิรุ่งเรอืงอย่างมากในอดตีซึง่ยังคงไดร้ับการอนุรักษ์เอาไวโ้ดยรัฐบาล
ญี่ปุ่ น ยังมีบา้นและอาคารต่างๆ หลายหลักที่มีอายุหลายรอ้ยปีใหช้ม ใหบ้รรยากาศบา้นเมือง
สมัยเอโดะอย่างแทจ้รงิ 

 

น าท่านเดนิทางยงั สะพานนาคะบาช ิ(Nakabashi Bridge) ตัง้อยู่ที่เมืองทาคายาม่าใน

เขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุซึง่เมอืงเกา่แหง่นี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ จนกลายเป็น

อีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่ตอ้งการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่ นๆ

ท่ามกลางธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเดน่จากสทีี่แดงเขม้ ท าใหเ้ป็น

จุดที่สังเกตไดง่้าย อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญจุดหนึ่งของเมือง 

โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืนเมษายนที่จะมีซากรุะบานสะพรั่งอยู่รายลอ้มตัวสะพาน จน

กลายเป็นจุดชมซากรุะยอดนยิมแหง่หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึง่อยู่

นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัทวัร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

http://www.followmeholiday.com/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/chubu/gifu/
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) หมูยา่งใบโฮบะ 

จากน ัน้น าท่าน ปราสาทมตัสโึมโตะ (ชมดา้นนอก) (Matsumoto Castle) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชม.) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมัตสโึมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน่ (Nagano) นับว่าเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ปังมากๆของเมืองแห่งนี้ แถมยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิที่ยังคงสภาพ

สมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นอกี  

 

 

 

จากนัน้น าท่านอสิระเที่ยวชม ถนนคนเดนิมตัสโึมโต ้ภายในเมืองแห่งปราสาทมัตสโึมโต ้มี

ถนนนาวาเตะ ชือ่ 'นาวาเตะ' มาจากขอ้เท็จจรงิที่ว่าถนนเสน้นี้มีลักษณะเหมือนเชอืกเสน้ยาวที่

แล่นขนานไปกับแม่น ้าเมโตบะ ถนนเสน้นี้มีรา้นโบราณวัตถุ เครื่องเคลอืบดนิเผา ของเล่น และ

ขนมโบราณประมาณ 50 รา้น ชว่ยเพิม่มนตเ์สน่หใ์หก้ับเมอืงแหง่ปราสาท 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึง่อยู่

นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัทวัร ์

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่3 วดัเซ็นโคจ  ิ- ชมซากุระ ณ TAKADA PARK - โทยาม่า – สวนอาซาฮีฟุ นะกาว่า - 

หมูบ่า้นชริะคาวาโกะ  ออิอนมอลล ์กฟุิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางยัง วดัเซนโคจิ (Zenkoji Temple) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชม.) นั้นเป็นพุทธศาสนสถานอันเก่าแก่แห่ง

เมืองนากาโน่ที่สร า้งขึ้นตั ้งแต่ราวช่วงยุค
ศตวรรษที่ 7 โดยสรา้งในปี ค.ศ.642 ว่ากันว่า

วัดเอาเก่าแกน่ี้กอ่ตัง้ก่อนที่จะมพีุทธศาสนาเขา้
มาเผยแพร่ในญีปุ่่ นเสยีอกี ศาสนสถานหลักของ
วัดนี้ก็คือ Zenkoji Hondo ซึ่งเป็นอารามไม ้

ขนาดใหญ่อันเกา่แกง่ดงาม ส าหรับพระประธาน
หลั ก แห่ ง วั ด นั้น ก็ คือ  Hibutsu (Secreat 

Buddha) พระพุทธรูปเกา่แกอ่ันศักดิส์ทิธิท์ีถู่ก
หา้มใหใ้ครเห็นเป็นอันขาดแมก้ระท่ังเจา้อาวาส
วัดก็ตามท ี 

 

http://www.followmeholiday.com/
https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
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จากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิซากุระ ณ สวนสาธารณะทะคะดะ (Takada Park) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั ้งอยู่ ในเมืองโจเอ็ทสึ จังหวัดนีงะตะ (Niigata) ภายใน

สวนสาธารณะเป็นที่ตั ้งของ  ปราสาททะคะดะ (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) (Takada 

Castle) ในช่วงกลางเดอืนเมษายนของทุกปีซากุระจ านวนราว 4,000 ตน้ ที่ปลูกไวภ้ายใน

สวนกวา้งใหญ่แหง่นี้จะผลดิอกบานงดงาม และ ภาพของปราสาทที่ปรากฎอยู่เบือ้งหลังทวิตน้

ซากุระที่ผลบิานเต็มที่ช่างดูงดงามสะกดสายตา การชมซากรุะในยามกลางวันก็ว่างามแลว้ แต่

ซากุระยามค ่าคืนที่สวนนี้ไดช้ื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นเลยทีเดียว ทุกวันหลังพระ

อาทติยต์กดนิไปจนถงึเวลา 21:00 น. สวนแห่งนี้จะสว่างไสวไปดว้ยแสงสนีวลตาจากโคม

ไฟกระดาษจ านวนกวา่ 3,000 ชิน้ และแสงไฟทีส่อ่งไปยังปราสาท แนะน าใหเ้ชา่เรอืพายใน

คชัูน้ในปราสาทเพือ่ชมความงามของซากรุะจากบนผวิน ้า 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ซึง่อยู่

นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัทวัร ์

 

                          

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ยัง โทยามา่ (Toyama) เป็นจังหวัดทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเลญีปุ่่ น(Sea 

of Japan) อยู่ในภูมภิาคชุบุ ครอบคลมุ-พืน้ที่ทางทศิเหนือของภูเขาแอลป์ญีปุ่่ น ท าใหม้ีแหลง่

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

เวลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) ตัง้อยู่ภายในเมืองอาซาฮ ีจังหวัดโทยาม่า ถา้อยากจุดชม

ซากุระงามๆ ท่ามกลางววิทวิทัศน์แจ่มๆมาที่นี่ที่เดยีวรับรอบว่าไม่ผดิหวังค่ะ ช่วงฤดูใบไมผ้ลนิี่

ถอืว่าเป็นชว่งพคีเลยทเีดยีว เพราะเราจะไดเ้ห็นดอกซากรุะพากันเบง่บานเรยีงรายตดิ รมิแมน่ า้

ฟุนากาวา่ และยังมพีืน้หลงัเป็นเทอืกเขาเทอืกเขาคติะ – แอลป์ จนกลายมาเป็นภาพทีส่วย

ชวนฝันมากๆ  โดยตน้ซากุระของที่นี่จะเป็นสายพันธุ ์โยชโินะมีประมาณ 250 ตน้เรียงกันยาวๆ

ตลอด 800 เมตร เวลาบานสะพรั่งเต็มทีแ่ลว้องดูเหมอืนอโุมงคด์อกซากุระถ่ายภาพว่าสวยแลว้

เจอของจรงิเห็นดว้ยตามีเคลิม้ไปกับความชมพูเลยละ่คะ่ ปกตแิลว้เทศกาลชมดอกซากรุะของ

ที่นี่จะเริม่ประมาณ ตน้ๆเดอืนจนถงึปลายเดอืนเมษายน แต่ช่วงที่สวยพีคสุดๆนี่ตอ้งยกใหช้่วง

กลางเดอืนเมษายนทีด่อกซากรุะจะบานเต็มทีพ่รอ้มๆ กัน 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ซึง่อยู่นอกเหนือ

การควบคมุของบรษัิททัวร ์

 

http://www.followmeholiday.com/
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น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30ชม.) เป็นพื้นที่

หมู่บา้นรมิแม่น ้าโชงาวะ ยาวตัง้แต่กฟิุไปจนถงึโทยาม่า ไดถู้กประกาสใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก

ยูเนสโกในปี 1995 ซึง่มชีือ่เสยีงในการท าไร่แบบดัง้เดมิ gassho-zukuri farmhouses โดยบาง

แหง่มอีายุกว่า 250 ปี บา้นแตล่ะหลังมุงดว้ยหลังคาสูงชันใหท้นทานต่อปรมิาณหมิะที่ตกลงมา

อย่างหนักในชว่งฤดหูนาว มหีอ้งใตห้ลังคาทีก่วา้งขวางส าหรับเลีย้งหนอนไหม 

 

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ AEON MALL GIFU ใหท่้านไดอ้สิระซือ้สนิคา้ท่ัวไปของญี่ปุ่ น เช่น ขนม, 

อาหารว่าง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้, เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่      โรงแรม GIFU  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัที ่4 ศาลเจา้โอสุคนันอน - JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบนินาโกย่า - สนามบนิดอน

เมอืง    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสุคนันอน ตัง้อยู่ภายในเมอืงนาโกย่า จังหวัดไอจ ินับว่าเป็นวัดใน

พระพุทธศาสนาทีม่ชีือ่เสยีงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิง่ทีท่ าใหว้ัดนี้มชีือ่เสยีงโดง่ดังมากๆ ก็คง

เพราะวัดแห่งนี้นั ้นเป็นที่ประดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจา้ที่ข ึน้ชื่อเรื่อง

ความเมตตา น าท่านเดนิทางสู่ JAZZ DREAM OULET ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้

แบรนดเ์นม รวมไปถงึสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นมากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, 

MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ ใหท่้านไดเ้ลือกซื้อ

ก ร ะ เ ป๋ า ไ ฮไซ  BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯ ล ฯ  เ ลือกดู

เครื่องประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 

LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 

ฯลฯ หรือเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้

อืน่ๆ อกีมากมาย 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงนาโกยา่ 

16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 311  

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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 

 
 

http://www.followmeholiday.com/
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาทวัรไ์มร่วมคา่

ต ั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.- 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

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

  

http://www.followmeholiday.com/
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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 
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 

ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนั

เช็คอนิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

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

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม

ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท่้านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

หมายเหตุ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ท ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ

จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบนิเป็นผูก้ 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 สายการบนิไลออ้นแอรแ์บบต ัว๋กรุ๊ป จะอพัเกรดไดก็้

ต่อเมือ่ไดท้ าการส่งชือ่ออกต ัว๋แบบกรุ๊ปแลว้เท่าน ัน้ ไม่สามารถจอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่ก่อนการส่งชือ่

ออกต ัว๋ไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไม่สามารถการนัตที ีน่ ัง่ใหลู้กคา้ได ้จนกว่าจะไดม้กีารส่งชือ่ออกต ัว๋

กรุป๊แลว้เทา่น ัน้ จงึจะสามารถเช็คทีน่ ัง่ และท าการอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบุขา้งตน้ 
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จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่น
ไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ัก
ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน

โปรแกรม  
❖ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บู

บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
❖ มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

  

http://www.followmeholiday.com/


 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                      บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                                                                                                            Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                                           License no. 11/09492 

        Tel. 02-408-6777, 062-645-4945           9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

        www.followmeholiday.com                 9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                         

P
ag

e1
3 

 
 

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัย
รถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเที่ยว

ตามโปรแกรม 
❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท่้าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวัน
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ

เขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนัน้ๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซีา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

❖ กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้าน

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่าน

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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