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บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารนําหนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครอืงทงัไป-กลบั 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญปีุ่ น 
สนุกกบักจิกรรม ณ ลานสกฟีจูเิท็น มฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจู ิ

ชมความนา่รกัลงิแชอ่อนเซ็น ณ SNOW MONKEY PARK 
ชมวดัพทุธแหง่แรกของญปีุ่ น "วดัเซ็นโคจ"ิ 

พเิศษ แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ปีุ่ น + ดนิเนอรบ์ฟุเฟตข์าปยูกัษ ์
พกักฟิ ุ1 คนื พกันากาโน ่1 คนื พกัฟจู ิ1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  นําดมืบรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรณุาสอบถามเทยีวบนิเพอืยนืยัน
กับทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซอืตัวเครอืงบนิประเภททสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้อัน
เนืองมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทยีวบนิ
รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนือการความคมุของทางสายการ
บนิ หรือจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรือเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนันเหตุผลเหล่านี อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ อนึง บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันกอ่น
เดนิทาง ขออภัยในความไมส่ะดวก 
 

วนัท ี1 สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินชูบุเซ็นแทรร ์ –  

ศาลเจา้โอสคุนันอน – ยา่นชอ้ปปิงโอส ุ- เมอืงกฟิ ุ

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ชนั 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอน
เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหคํ้าแนะนําเพือเตรียมความ
พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่าประเทศญปีุ่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น
แอร ์เทยีวบนิท ีSL310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทนีงัของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทนีงัได ้และ
ทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 
15.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทญีปีุ่ นเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 2 ชวัโมง) หลงัจากผา่นขนัตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวก
ในการนดัหมายเวลา 

** สาํคญัมาก !! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั  
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 
 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนิ
ชูบเุซ็นแทรร ์– ศาลเจา้โอสคุนันอน – ยา่นชอ้ปปิงโอ
ส ุ- เมอืงกฟิ ุ

 บนเครอืง  GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะ – ย่านเมอืงเก่าทาคายาม่า – 
ซนัมาชซูิจ ิ- สะพานแดงนากาบาช ิ– นากาโน ่- วดั
เซ็นโคจ ิ+ เดนิเลน่ชอ้ปปิงถนนหนา้วดั 

  
 NAGANO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ลงิแชอ่อนเซน – ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) – 
เพลดิเพลนิ ณ ลานสก ีFUJITEN – วฒันธรรมชงชา
แบบญปีุ่ น - แชอ่อนเซ็น 

   FUJI/IZU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

ขาปู+ออนเซน 

4 
ทะ เ ลสา บฮ ามา นะ  –  JAZZ DREAM OUTLET – 
ส น า ม บิน ชู บุ เ ซ็ นแ ท รร์ - ส นา ม บิน ดอ นเ มือ ง   
SL311 (16.55-21.10) 

 บนเครอืง   

นําหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสุคนันอน ตังอยู่ภายในเมอืงนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจ(ิAichi)  
นับวา่เป็นวดัในพระพทุธศาสนาทมีชีอืเสยีงมากๆ ในแถบตอนกลาง สงิททํีาใหว้ดันมีชีอืเสยีงโดง่ดัง
มากๆ ก็คงเพราะวัดแห่งนีนันเป็นทปีระดษิฐานของเทพคันนอน ซงึเชอืกันวา่เป็นเทพเจา้ทขีนึชอื
เรอืงความเมตตา โอสเึป็นเมอืงทผีสมผสานระหวา่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยัง
เป็นจดุทอ่งเทยีวยอดฮติทสีดุของนาโกยา่ ซงึนอกจากคนญปีุ่ นแลว้ นักทอ่งเทยีวตา่งชาตก็ินยิมมา
เยยีมชมเชน่กัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่าง
เต็มอมิทยีา่นรา้นคา้ หลังจากขอพรจากเจา้แม่กวนอมิเรยีบรอ้ย ใหท้่านเพลดิเพลนิกับสนิคา้ราคา
สดุประหยัด ณ ยา่นการคา้โอส ึซงึอยูบ่รเิวณดา้นขา้งของวดัแหง่นนัีนเอง  

  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี  โรงแรม GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท ี2  หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – ย่านเมอืงเก่าทาคายาม่า - ซนัมาชซูิจ ิ

- สะพานแดงนาคะบาช ิ– วดัเซ็นโคจ ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
จากนันนําท่านสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยีังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนานแทด้ังเดมิ 
และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้น
สามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของ
พระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์วีา่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทัวทุกมมุโลกหลังไหลไปชมความงาม

ในแตล่ะปีไมตํ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
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จากนันนําท่านเดนิชม ตลาดทาคายามา่ (Morning Markets) เรยีกไดว้า่เป็นสงิทพีลาดไมไ่ด ้
เมอืมายังเมอืงทาคายาม่า เพราะบรรยากาศการคา้ขายของทนีีจะแตกต่างจากเมอืงใหญ่ๆมาก
ทเีดยีว ดว้ยความเป็นเมอืงทยีังคงความเป็นชนบทอยูม่าก ทําใหแ้ลดเูป็นกันเองมากกวา่ แถมราคา
ยังกันเองกว่าไปซือในหา้งใหญ่ๆ โดยตลาดเชา้ของเมืองนีจะมีดว้ยกัน 2 แห่ง คือ ตลาด 
จนิยะเมะ (Jinya-mae Market) ตังอยู่หนา้อาคารทาคายาม่าจนิยะ และ ตลาดมยิางาวะ 
(Miyagawa Market) ตังอยูร่มิแมนํ่ามยิางาวะในเขตเมอืงเกา่ทาคายามา่สนิคา้ทจํีาหน่ายในตลาด
สว่นใหญเ่ป็นงานฝีมอืทอ้งถนิ ขนมขบเคยีว สนิคา้ทางการเกษตร เชน่ ผักสด ผักดอง และดอกไม ้
เป็นตน้ ตลาดเชา้ของทนีีเปิดทุกวันตังแต ่6:30-12:00 น. ยกเวน้ในช่วงฤดูหนาวทเีคา้จะเลอืน
เวลาเปิดใหช้า้ลงซกันดิเป็น 7:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านชม สะพานแดงนากาบาช ิ(Nakabashi Bridge) เชอืมไปยังย่านเมอืงเก่าในฮดิะ ทา
คายามะ เมอืงทเีต็มไปดว้ยกลนิอายของประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและอารยธรรมโบราณของญปีุ่ น 
ในฤดูใบไมผ้ลติน้ซากุระจะออกดอกเป็นสขีาวและชมพูตัดกับสสีะพานอย่างสวยงาม ในฤดูรอ้น
ตน้ไมจ้ะมสีสีนัสดใส หรอืในฤดหูนาวซงึจะมบีางชว่งทตีกกลางคนืแตท่อ้งฟ้าเปิดก็สามารถเห็นแสง
จันทรท์ทีอดผา่นยังสะพานนากาบาชใิหค้วามสวยงามไปอกีแบบ  
จากนันนําท่านเดนิทางสู่ วดัเซนโคจ ิ เป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองของนากาโน่ ทีมีความสําคัญใน
ประวตัศิาสตรศ์าสนาพทุธในประเทศญปีุ่ น ในฐานะทเีป็นวดัพทุธเกา่แกท่สีรา้งขนึตังแตร่าวศตวรรษ
ท ี7 (หรอืราว1,400ปีกอ่น) และเป็นทปีระดษิฐานพระพทุธรปูองคแ์รกทเีขา้มาในประเทศญปีุ่ น วัด
เซนโคจจิงึเป็นสถานทีทีดงึดูดสาธุชนผูเ้ลอืมใสจากทัวสารทศิในประเทศญปีุ่ น จนมีคํากล่าว
โบราณของญีปุ่ นทีว่า เป็นวัดที “ ตอ้งไปใหไ้ดค้รงัหนงึในชวีติ” นอกจากวัดเซนโคจิจะมี
ความสําคัญอยา่งยงิยวดในประวัตศิาสตรญ์ปีุ่ นแลว้ วัดเซนโคจยิังมบีทบาทสําคัญในความสัมพันธ์
ไทยญปีุ่ นดว้ย เนอืงจากในปี ค.ศ.1937ประเทศไทยไดม้อบพระพทุธรูปปางมารวชิัยใหแ้กป่ระเทศ
ญี ปุ่ น เ นื อ ง ใ น โ อ ก า ส ค ร บ ร อ บ 5 0 ปี  
ความสัมพันธท์างการทูตไทยญปีุ่ น โดยได ้
นํามาประดษิฐานทวีัดเซนโคจแิหง่น ีและได ้
กลายมาเป็นศูนยร์วมทางจติใจของคนไทย
ใ น น า ก า โ น่ ม า จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น  ค ว า ม
เจรญิรุ่งเรืองทีแผ่ขยายออกมาจากวัดก็ยัง
หลงเหลือใหเ้ห็นจากบรรยากาศคึกคัก
รืนรมย์บนถนนหนา้วัด ทีมีรา้นอาหารและ
ขนมอร่อย รา้นของฝากของทรีะลกึ รา้นขาย
สนิคา้ทอ้งถนิ รวมถงึคาเฟ่ ตังเรียงรายอยู่
หนา้วดั 

  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
พกัท ี  โรงแรม NAGANO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี3 Snow Monkey Park ลงิออนเซน – ปราสาทมตัสโึมโต ้- เพลดิเพลนิลานสก ี 

FUJITEN – วฒันธรรมชงชาแบบญปีุ่ น - แชอ่อนเซ็น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนันนําท่าน เพลดิเพลนิไปกับความน่ารักของนอ้งลงิกังญีปุ่ นหนา้แดงทีลงมาแช่บ่อนํารอ้น 

คลายความหนาว สถานทดีังกล่าวคอื Jigokudani Yaen-Koen หรอืทเีรยีกกันเป็นภาษาอังกฤษ
วา่ Snow Monkey Park ตังอยูใ่นจังหวัด Nagano ทางตอนกลางของประเทศญปีุ่ น ลงิหมิะญปีุ่ น 
คือลงิกัง เป็นลงิพืนเมืองของหมู่เกาะญีปุ่ น ลักษณะเด่นคือใบหนา้แดงกํา สามารถพบไดต้าม
อุทยานแห่งชาต ิลงิทนีีเป็นลงิป่า ทลีงจากเขามาแชนํ่ารอ้นเพอืบรรเทาความหนาว เท่าทสีังเกต
ทุกตัวไมก่ลัวนําและมทัีกษะในดา้นการวา่ยนําไดเ้ป็นอยา่งดเีพราะเมอืลงไปแชนํ่าแลว้ทกุตัวจะมสีี
หนา้เคลบิเคลมิและดสูบายกายสบายใจเป็นอยา่งมาก นักทอ่งเทยีวสามารถถา่ยรปูลงิอยา่งไกลช้ดิ
ได ้แตห่า้มสมัผัสตัวลงิเนอืงจากจะเป็นการรบกวนสตัว ์

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) เป็นเมืองทีใหญ่เป็นอันดับสองของ

จังหวัดนากาโน่ มจีุดท่องเทยีวทสีําคัญทสีดุ คอื ปราสาทมตัสโึมโต ้1 ในปราสาทดังเดมิทสีวย
ทสีดุของประเทศญปีุ่ น ปราสาทมัตสโึมโตะ เป็นปราสาทไมท้คีงความดังเดมิและเก่าแก่ทสีุดใน
ญปีุ่ นและไดถ้กูขนึทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตลํิาคา่ประจําชาต ิการตัดกันของสดํีาและสขีาวของผนังปนู
ดา้นนอกปราสาท ทําใหป้ราสาทแห่งนีดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ญปีุ่ น 
ปราสาทแห่งนีถูกสรา้งขนึจากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลาย
อยา่ง ปราสาทมัตสโึมโตย้ังมศีาลาชมดวงจันทรท์งีดงาม (ชมดา้นนอก ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน)  

เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร (4) 

นําท่านเดนิทางไปท ีฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ เป็นลานสกทีมีชีอืเสยีง และมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิ ี
สวยงาม ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นกระดานเลอืนกับลานหมิะขาวโพลนและยังมกีจิกรรม
นอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย (ราคาทัวรไ์ม่รวมคา่เชา่ชดุอปุกรณ์และชดุสําหรับเลน่กจิกรรมตา่งๆ) (สกจีะ
เปิดใหบ้รกิารหรือไม่ ขนึอยู่กับสภาพภมูอิากาศ) กรณีทลีานสกไีม่เปิดใหบ้รกิาร ทางทัวรข์อสงวนสทิธนํิาพาทุกท่าน
เดนิทางไปยังสวนโออชิปิาร์คหมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศที
อาจจะเปลียนแปลง หรืออากาศไม่เอืออํานวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณนอ้ยอยู่ สภาพอากาศ 
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิางบรษัิทไม่สามารถคาดการณไ์ด ้  
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นําทา่นสัมผสัประสบการณ ์“วฒันธรรมชงชาแบบญปีุ่ น” ใหท้า่น
ไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่าน เองและอสิระใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้
ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชมววิ
ทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจโิกะและมภีูเขาไฟฟจูทิีสวยงามอยู่
เบอืงหลัง  

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่โรงแรมทพัีก ยา่นบรเิวณฟจูหิรอืบรเิวณใกลเ้คยีง 

คาํ  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม ขาป+ูออนเซน (5) 
พกัท ี      โรงแรม FUJI/IZU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัท ี4 ทะเลสาบฮามานะ – Jazz Dream Outlet - สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์นาโกยา่ – 

สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ ทะเลสาบฮามานะ หรอื ทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบนําจดืท ีใหญ่
ทสีดุในภาคกลางของญปีุ่ น ตังอยูใ่นเมอืงฮามามัทส ึซงึอยูร่ะหวา่งโตเกยีวและนาโงยา่ จังหวัดชซิุ
โอกะ ซงึชอืทีคนทัวไปนิยมเรียกว่าทะเลสาบปลาไหลนันก็เพราะว่าทนีีเป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลา
ไหลนันเอง เนืองจากในทะเลสาบแห่งนีมแีร่ธาตุทเีหมาะสําหรับการเลยีงปลาปลาไหล จงึทําให ้
ของฝากของทนีเีป็นผลติภัณฑอ์ันเกดิจากผลติผลของปลาไหล นอกจากนีรอบๆ บรเิวณทะเลสาบ
ยังมจีุดชมววิทเีต็มไปดว้ยตน้ซากุระอยู่มากมาย รวมทังยังมทีพัีกรถและรา้นขายของทรีะลกึดว้ย 
จากนันนําท่านเดินทางสู่ JAZZ DREAM 

OUTLET ตังอยู่ในนากาชิมะ เขตคุวะนะ 
จังหวัดมเิอะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 
นาท ีหรอืจะตอ่รถบัสกับรถไฟใตด้นิก็ได ้ใช ้
เวลาประมาณ 50 นาทีเช่นกัน ทีนีนับไดว้่า
เป็นเอาท์เล็ททมีขีนาดใหญ่ทีสุดของญปีุ่ น 
สนิคา้ทนีีจําหน่ายในราคาทลีด 40 – 70% 
จากราคาปกติ ทีนีมีศูนย์อาหารและลาน
กจิกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์
คแห่งหนึง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการช ้
อปปิงอยา่งจใุจ 

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู ่สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์
16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL 311  

*** บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง *** 
21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

-------------------------------------------------- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาทวัร ์

ไมร่วมคา่ตวั 
เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดยีวจา่ยเพมิ 

01 - 04 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
02 - 05 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
06 - 09 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
09 - 12 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
12 – 15 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
13 – 16 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
15 – 18 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
16 - 19 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 8,900.- 
19 – 22 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
20 - 23 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
22 – 25 ธ.ค. 62 25,999.- 19,999.- 8,900.- 
23 - 26 ธ.ค. 62 25,999.- 19,999.- 8,900.- 

26 - 29 ธ.ค. 62  BUS 1 32,999.- 26,999.- 10,900.- 
26 - 29 ธ.ค. 62  BUS 2 32,999.- 26,999.- 10,900.- 
27 - 30 ธ.ค. 62  BUS 1 33,999.- 27,999.- 10,900.- 
27 - 30 ธ.ค. 62  BUS 2 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63  BUS 1 33,999.- 27,999.- 10,900.- 
29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63  BUS 2 33,999.- 27,999.- 10,900.- 
30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63  BUS 1 33,999.- 27,999.- 10,900.- 
30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63  BUS 2 33,999.- 27,999.- 10,900.- 

02 – 05 ม.ค. 63 32,999.- 26,999.- 10,900.- 
03 - 06 ม.ค. 63  BUS 1 29,999.- 23,999.- 8,900.- 
03 - 06 ม.ค. 63  BUS 2 29,999.- 23,999.- 8,900.- 

05 - 08 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
06 - 09 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
09 – 12 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
10 - 13 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
12 – 15 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
13 - 16 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
16 – 19 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
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17 - 20 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
19 – 22 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
20 - 23 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
23 – 26 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
24 - 27 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
26 – 29 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
27 - 30 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

30 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

02 – 05 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
03 - 06 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
09 - 12 ก.พ. 63 29,999.- 23,999.- 8,900.- 
10 - 13 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
13 – 16 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
14 - 17 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
16 – 19 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
17 - 20 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
20 – 23 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
21 - 24 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
23 – 26 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
24 - 27 ก.พ. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

27 ก.พ. – 1 ม.ีค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
28 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 

01 – 04  ม.ีค. 63  22,999.- 16,999.- 8,900.- 
02 - 05  ม.ีค. 63 22,999.- 16,999.- 8,900.- 
05 – 08  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
06 - 09  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
08 – 11  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
09 - 12  ม.ีค. 63 22,999.- 16,999.- 8,900.- 
12 – 15  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
13 - 16  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
15 – 18  ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
16 - 19 ม.ีค. 63 22,999.- 16,999.- 8,900.- 
19 – 22 ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 
20 - 23 ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 8,900.- 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็ก INFANT 10,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพัีกหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพมิ 2,000 บาท สําหรับ
การยนืรอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆ กําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิ 
มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท ีกอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิ ี
จะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 
 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



PJP53A-SL PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N (DEC-MAR 2020) เริมตน้ 22,999 

 

Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทยีว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เทยีว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เทยีว) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไม่วา่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขันตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพอืยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดังตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพัีกใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี

/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
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 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อันเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทยีวตาม
โปรแกรม 

 เนอืงจากการเดนิทางทอ่งเทยีวในครังน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไม่ตอ้งการ
ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการ
จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนตอ่วัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง ในวนันันๆ มิ
อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรอืงการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนันๆ ซงึหากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป 
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ
ทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป
ได ้ดังนันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 
กรณีชํารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ
เก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบรษัิทเร็วทสีุด เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอื
เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ
เปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่ัวเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทังนขีนึอยูก่ับกระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีททีา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 
 
 
 
 



PJP53A-SL PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N (DEC-MAR 2020) เริมตน้ 22,999 

บรกิารเพมิเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 

 
 

 

 

 

  


