
 

 

 
 

 

 



 

 

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง 
พเิศษ !! บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ + ชาบูชาบู ต้นต ารับ 

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อัน้ 
มีน า้ดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS 

หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซือ้ตั๋ วเคร่ืองบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซือ้ตั๋ วเคร่ืองบินประเภทที่สามารถ
เล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก
เที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซึ่ง สายการบิน
พิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็น
เหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยใน
ความไม่สะดวก 
 

     โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

DMK-KIX : XW112 (23.40-07.10) 
    

2 สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)ชิน
ไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิง้จอกฟูชิมิ 
อินาริ-ชงชาแบบญ่ีปุ่น-กิฟุ (**ชาบู ชาบู**) 

 
บน
เคร่ือง 

  HASHIMA GIFU HOTEL 
หรือระดับเทียบเท่า  

3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติล้เกียวโตเขต
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้าน
นอก) (**JP SET/ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**) 

   SHIRAKABA HOTEL 
หรือระดับเทียบเท่า 

4 ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑ์
แผ่นดนิไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปป้ิงถนนนากามิเซะ 
(**ป้ิงย่างยากินิกุ**) 

   NARITA HOTEL  
หรือระดับเทียบเท่า 

5 อิสระในกรุงโตเกียว หรือซือ้ทัวร์เสริมโตเกียว 
ดสินีย์แลนด์ (ไม่มีบัสบริการ) 

   NARITA HOTEL  
หรือระดับเทียบเท่า 

6 วัดนาริตะ-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
NRT-DMK : XW101 (13.55-19.05) 

    



 

 

วันท่ี 1            กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคาร 1 ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ต 

(XW) สนามบินดอนเมือง พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน

การเช็คอิน และหวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายบิน NOK SCOOT เท่ียวบนิท่ี XW112 

บริการอาหารร้อนและน า้ดื่ม บนเคร่ืองขาไป 

(ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 

 

** ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 2  สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ 
 เกียวโต-ศาลเจ้าจิง้จอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญ่ีปุ่น-กิฟุ 
07.10 น.   ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

(เวลาที่ญ่ีปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคญั

ของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถกูล้อมรอบด้วยก าแพงหินคอนกรีต 

คนู า้ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวกัตก มีต้นซากรุะกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชม

ซากรุะท่ีโดง่ดงัเพราะฉากด้านหลงัของสวนแหง่นีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าท่ีสวยงามเป็นอย่างยิ่ง  

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบชาบู ชาบู ต้นต ารับ (1) 

 

 



 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านอิสระช้อปปิง้ยา่น ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลง่ช้อปปิง้แหง่นีมี้ความยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้าน

กาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart 

เป็นต้น  

 น าท่านชม ศาลเจ้าเทพเจ้าจิง้จอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง 

เป็นศาลเจ้าชินโต มีช่ือเสียงโดง่ดงัจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ท่ีเรียงตวักนัจ านวนหลายหม่ืน

ต้นจนเป็นทางเดินได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ ท่ีผู้คนเช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความ

อดุมสมบรูณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาตา่งๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัว์คูก่ายจึงสามารถพบเห็น

รูปปัน้จิง้จอกมากมายด้วยเชน่กนั จากนัน้น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ พธีิชงชาแบบญ่ีปุ่น ให้ทา่นได้เรียนรู้และ

สมัผสัวิธีการชงชาแบบคนญ่ีปุ่ น และอิสระให้ทา่นเลือกซือ้สินค้าราคาถกูตามอธัยาศยั น าทา่นเดนิทางตอ่สู่เมือง

กิฟุ  

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พักที่โรงแรม HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

                 
 

วันท่ี 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติล้เกียวโต-เขตเมืองเก่า  ซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาท
มัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ***ขาปูยักษ์+ออนเซ็นธรรมชาต*ิ** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียงัคงอนรัุกษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดมิ และยงัได้รับ

เลือกจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะท่ีตก

หนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดี และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเ รียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า 

“กัสโช” และมีผู้คนจากทัว่ทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว น า



 

 

ทา่นชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปและชมด้านนอก) ซึง่เป็นจวน

ผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผู้ ว่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้

การปกครองของโชกุนตระกลูกกุาวาในสมยัเอโดะ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่ง

เป็นหมูบ้่านเก่าแก่สมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ท่ียงัอนรัุกษ์และคงสภาพเดมิได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทกุทา่นได้เดิน

เท่ียวและช่ืนชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซึง่เตม็ไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร (3) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโตะ เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ น าท่านชม

ปราสาทมัตสึโมโตะ ซึง่เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิท่ียงัคงสภาพสมบรูณ์ 

และสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่ น เน่ืองจากสร้างอยู่บนพืน้ท่ีราบ ปราสาทแห่งนีมี้เอกลกัษณ์ตรงท่ีมีหอคอย

และปอ้มปืนเช่ือมตอ่กบัโครงสร้างอาคารหลกั และด้วยสีโทนมืดท าให้เกิดความรู้สึกท่ียิ่งใหญ่และสขุมุ จนได้รับ

ฉายาวา่ปราสาทอีกา ภายในตกแตง่ด้วยไม้ จดุท่ีนา่สนใจ ได้แก่ บนัไดไม้สงูชนั ชอ่งเก็บหินส าหรับโจมตีศตัรู ชอ่ง

ส าหรับธน ูและหอสงัเกตการณ์บนชัน้ 6 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ (4) 

พักที่  โรงแรม SHIRAKABA HOTEL หรือระดับเดียวกัน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ออนเซ็น

ธรรมชาต ิเช่ือวา่ถ้าได้แชน่ า้แร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและชว่ยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 

          
 
 
 
 
 
 

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


 

 

วันท่ี 4 ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไก-คาวากูจิโกะ-พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว  

  โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านผ่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ซึ่งเป็นภูเขาท่ีสงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปด้วยธรรมชาติอนังดงามท่ีลงตวั 

ความสงูเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ น  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งน า้ตามธรรมชาติตัง้อยู่ใน

หมู่บ้านโอชิโนะ ให้ท่านสมัผสัได้ถึงอากาศบริสทุธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน า้ธรรมชาติ โดยในบอ่น า้ใสแจ๋วมีปลา

หลากหลายพนัธุ์แหวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูิในน า้เฉล่ียอยูท่ี่ 10-12 องศา นอกจากชมแล้วก็ยงัมีน า้ผดุจาก

ธรรมชาติให้ตกัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บ้านโอชิโนะยงัเป็นแหล่งช้อปปิง้สินค้าโอท็อปชัน้เย่ียมอีกด้วย

ท่ีหมูบ้่านนีมี้ของขึน้ช่ืออยา่ง โมจิชาเขียวไส้ถั่วแดงย่าง ขนมฮิตท่ีหมูบ้่านน า้ศกัดิส์ิทธ์ิโอชิโนะฮกัไก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันแบบป้ิงย่างยากินิกุ  (6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกียว” เพ่ือนมสัการเจ้าแมก่วนอิมทองค า ณ “วัดอาซากุสะ” วดัท่ีได้ช่ือวา่เป็นวดั

ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิ และได้รับความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่

กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอด

ทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวน

ห้อยอยู่ ณ ประตทูางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสดุของวดั ท่ีมีช่ือว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูข้าสู่ตวัวิหารท่ี

ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของร้านค้าขายของท่ีระลึกพืน้เมือง

ตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจท่ีระลกึ ฯลฯ  

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

     



 

 

วันท่ี 5 อิสระในกรุงโตเกียว หรือซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดสินีย์แลนด์ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

 ***อิสระท่องเที่ยวเตม็วัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะน าการเดินทางให้ท่าน  

                     ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดนิทางจากไกด์ เพ่ือความสะดวกในการเดนิทาง 

OPTION A: น าทา่นเดนิทางสู ่โตเกียวดสินีย์แลนด์ หรือ ดสินีย์ซี  

** ราคาดังกล่าวไม่รวมบัตรเข้า เดก็อายุ 4-11 ปี 2,000 บาท อายุ 12-17 ปี 2,400 บาท 

18 ปีขึน้ไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] ** 

เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการ

ก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสมัผสักับเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความ

มนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ต่ืนเต้น

กับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เท่ียวบ้านหมีพูห์ตะลุยอวกาศไปกับ 

BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ 

WALT DISDEY เช่น มิกกีเ้ม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนลัดัก๊ ฯลฯ หรือช้อปปิง้ซือ้ของท่ีระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจ

และอีกมากมายท่ีรอทา่นพิสจูน์ความมนัส์กนัอยา่งเต็มท่ี ให้ทา่นได้สนกุสนานตอ่กบัเคร่ืองเลน่นานาชนิดอย่างจุ

ใจ 

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเยน็ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

OPTION B:     อิสระช้อปป้ิงเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึน้รถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง) 

   ส าหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมคัคเุทศก์เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทางหรือช้อปปิง้ในย่านการค้าอนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศนูย์รวมวยัรุ่นแหล่งช้อบ
ปิง้ช่ือดงั  

 แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดนิทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ) 

• ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญ่ีปุ่ น การแต่ง

กายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตนูตา่งๆ  



 

 

• โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศนูย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนปูปี ้คิตตี ้คาแรคเตอร่ตา่งๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นท่ีหลากหลายให้

ทา่นได้เลือกชมเลือกซือ้หาอยา่งจใุจ  

• ชิบูย่า ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแหง่ของมหานครโตเกียวทา่นจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาว

ชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตกึช่ือดงัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของย่าน

นัน้  

• ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ 

(Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช้ 

เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าทัง้ของญ่ีปุ่ น และของน าเข้าท่ีส่วนใหญ่จะมีราคาถกูกว่าในห้างบางร้าน

อาจจะตอ่ราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผกัสด ร้านขนมและของกินเลน่  

• ชมซากุระได้ ณ สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จดุชมซากรุะ

ยอดนิยมของกรุงโตเกียว โดยจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจ านวน

มากกวา่ 1,000 ต้น ท าให้ดงึดดูผู้คนจ านวนมากมาเย่ียมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรือท่ีเรียกกนัว่า งานฮา

นามิ (โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม 

• ถงึต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  

อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง* 

ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

     
 

 

 



 

 

วันท่ี 6 วัดนาริตะซัน-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซันเป็นวดัประจ าเมืองนาริตะ ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ มีประวตัิว่า

ก่อตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแล้วถือว่าอยูม่ายาวนานเกินพนัปี แนน่อนวา่ตวัอาคารไม่ใชข่องดัง้เดิมจากพนัปีก่อน ตวั

อาคารแม้จะถูกบูรณะและสร้างใหม่มาหลายครัง้แล้วแต่ก็สวยงามมากๆและได้รับการบนัทึกเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น วัดแห่งนีศ้กัดิ์สิทธ์ิมากโดยเฉพาะเร่ืองการขอพรให้ปลอดภัย แคล้วคลาดจาก

อุบตัิเหตุต่างๆ หรือจะขอพรด้านความรัก การงาน และเร่ืองทั่วไป  จากนัน้น าท่านสู่ Naritasan omotesando 

Street ซึ่งเป็นถนนท่ีต่อเน่ืองประมาณ 800 เมตร ซึ่งมีทัง้ร้านอาหารและของฝากมากกว่า 150 ร้าน ให้ท่าน

เพลิดเพลินกบัอาหารและของฝากและผลผลิตเฉพาะของท้องถ่ินมากมาย   

 สมควรแก่เวลาน าทานเดินทางสู่สนามบินนาริตะ  

13.55 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW101 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
6.50 ช่ัวโมง)  
** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6.30 ช่ัวโมง ** 

19.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

        
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

** ปล. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)ท่านละ 2,000 บาท/ทริป  

(ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(ค่าทิปหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 
จอยแลนด์ 

(ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) 
24-29 มี.ค. 19 32,999 9,900 25,999 
03-08 เม.ย. 19 34,999 9,900 27,999 
08-13 เม.ย. 19 36,999 9,900 29,999 
10-15 เม.ย. 19  41,999 9,900 34,999 
11-16 เม.ย. 19 42,999 9,900 35,999 
13-18 เม.ย. 19 40,999 9,900 33,999 
17-22 เม.ย. 19 33,999 9,900 26,999 
18-23 เม.ย. 19 33,999 9,900 26,999 
22-27 เม.ย. 19 33,999 9,900 26,999 
02-07 พ.ค.19 38,999 9,900 31,999 
08-13 พ.ค.19 32,999 9,900 25,999 
09-14 พ.ค.19 30,999 9,900 23,999 
12-17 พ.ค.19 29,999 9,900 22,999 
13-18 พ.ค.19 29,999 9,900 22,999 
15-20 พ.ค.19 30,999 9,900 23,999 
16-21 พ.ค.19 30,999 9,900 23,999 

 

                                                                                               
                                                                                 

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                   
                                

 

                                                                                         
                                                                                                      

 
 



 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 
จอยแลนด์ 

(ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) 
19-24 พ.ค.19 29,999 9,900 22,999 
20-25 พ.ค.19 28,999 9,900 21,999 
22-27 พ.ค.19 28,999 9,900 21,999 
23-28 พ.ค.19 28,999 9,900 21,999 
24-29 พ.ค.19 28,999 9,900 21,999 
25-30 พ.ค.19 28,999 9,900 21,999 
26-31 พ.ค.19 28,999 9,900 21,999 
27-1 มิ.ย.19 26,999 9,900 19,999 

 

 
 
อัตราค่าบริการรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชือ้เพลิง 
2. คา่ท่ีพกัห้องคู ่(2-3 ทา่น) ดงัท่ีระบใุนรายการหรือระดบัเดียวกนั 
3. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง)  

4. คา่อาหาร ดงัท่ีระบใุนรายการ 
5. คา่เข้าชม ดงัท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่รถน าเท่ียว ดงัท่ีระบใุนรายการ 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซกัรีด    คา่มินิบาร์ในห้อง
และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

2. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นไ ด้ประกาศยกเว้น
การย่ืนวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผู้ ท่ีประสงค์พ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

3. หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ย่ืนวีซา่ตามเดมิ ผู้ เดนิทางจะต้องจา่ยเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการย่ืนร้องขอ
วีซา่ 



 

 

4. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

5. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว 
6. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
7. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ช าระที่สนามบินในวนัเช็คอิน (ค่าทิปหวัหน้าทัวร์

แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 
8. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี) 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ัง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 15,000 บาท พร้อมกบัเตรียมเอกสาร
สง่ให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแล้ว 

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จา่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบนิ มิฉะนัน้จะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

3. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่าง
ประเทศ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเท่ียว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
5. ไมส่ามารถยกเลิกได้ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตส่ามารถเปล่ียนช่ือผู้ เดินทางได้ตามก าหนดของแต่ละ

สายการบนิก่อน 7 วนัของการเดินทาง) 
หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน 
ในกรณีนีบ้ริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย 
สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, 
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 

 



 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีสายการบนิ และบริษัททวัร์เรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้

ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

2. สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เ ช่น เงินสด บตัร
เครดติ เป็นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให้) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมายและเข้าข่ายคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้ เข้าประเทศ และไม่
เข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 



 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
❖ เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 
❖ กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
❖ รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  
❖ การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได้   

❖ กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนัน้บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

❖ มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมมี่สิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มี
อ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้ 

❖ ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

❖ กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่ห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใช้จา่ยเพิ่ม  



 

 

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะตดิ อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเท่ียวและ ช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้ เดนิทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่าง

เดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทัง้หมดแล้ว 

❖ บริการน า้ด่ืมทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั เร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดนิทาง การบริการของรถบสัน า
เท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตตา่งชาติท่ีต้องการเดินทางไปกบัทวัร์ **ผู้ เดินทางต้องด าเนินการเช็คเร่ืองการท าวีซ่าในการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
ด้วยตนเอง และหากมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้ เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนัน้ๆ ซึ่งหากวนัเดินทางผู้ เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือ
วา่เป็นความผิดของผู้ เดนิทางเองและจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่งๆ 

❖ กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบร้อยแล้วไมว่า่ส่วนใดส่วนหนึง่ 

❖ หากวนัเดนิทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบนิ หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนงัสือเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ 

เจ้าหน้าท่ีดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้ทา่นเดนิทางตอ่ไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสือ

เดนิทางของทา่นให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศ

เพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการ

เปล่ียนแปลงข้อมลูหนงัสือเดนิทาง หากทา่นได้สง่เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียงัไมอ่อกบตัรโดยสาร ทา่นสามารถ

เปล่ียนแปลงได้ไม่มีคา่ใช้จ่าย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ



 

 

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เคร่ืองบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไมใ่ห้เดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนคา่ใช้จา่ยให้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เม่ือท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว* 

 

 

 


