
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

บนิตรงสู ่โอซากา้ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารนํ �าหนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครื+องไป-กลบั 

เพลดิเพลนิ SKI ณ Rokko Snow Land  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ชมความงามของปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) 
ชมวดัคนิคะคจุ ิหรอื วดัทอง ที+ปกคลมุดว้ยหมิะ 
อสิระชอ้ปปิ� ง หรอื เลอืกทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

WIFI FREE ON BUS � นํ �าดื+มบรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที�ยวบนิเพื�อ

ยนืยันกบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซื�อตั�วเครื�องบนิประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาเดนิทาง

ได ้อันเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ

ยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุ

ของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนั�นเหตุผลเหล่านี� อยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ5ที�จะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั �งสิ�น อนึ�ง บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป 

ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภัยในความไมส่ะดวก 
 

วนัที+ 1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ – โกเบ (Kobe) - ย่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด์

(Kobe Harborland)  

03.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ั�น 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอน
เมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื�อเตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

05.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญี+ปุ่ น โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์
เที�ยวบนิที� SL304 

 

 

 
 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที+ยง คํ+า โรงแรมที+พกั 

1 
สนามบินดอนเมือง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - 
สนามบนิคันไซ – โกเบ (Kobe) - ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์

 บนเครื�อง  
KOBE 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เพลดิเพลนิ SKI ณ Rokko – เกยีวโต – พธิชีงชาแบบญี+ปุ่ น 
- ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ�งจอกอนิาร ิ– วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) -
โอซากา้ (Osaka) - ชนิไซบาช ิ

   
BLOEMEN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 อสิระชอ้ปปิ� ง หรอื เลอืกทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ    
BLOEMEN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ปราสาทโอซาก้า  (ชมด้านนอก) – ร ิงกุ เอ ้าท ์เ ล็ต  - 

สสนามบนิคันไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05) 
 บนเครื�อง  

 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัที+น ั+งของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกที+น ั+งได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซึ+งทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

13.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญี+ปุ่ น (เวลาที+ญี+ปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ช ั+วโมง) หลงัจากผา่นข ั�นตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพื+อความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา 

 

** สําคญัมาก !! ประเทศญี+ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมือง โกเบ

(Kobe) เ ป็ นชื�อ เ มือ งหลว งข อง
จังหวัดเฮยีวโงะ(Hyogo) เป็นเมอืงทา่ 
การคา้และอตุสาหรกรรมที�สําคัญเมอืง
ห นึ� ง ข อ ง ญี� ปุ่ น  ทํ า ใ ห ้มี ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง เ ชื� อ ช า ติ แ ล ะ
วัฒนธรรมของผูค้นที�มารวมกันอยู่ที�นี� 
โกเบเป็นเมืองที�ไดรั้บความนิยมจาก
นั ก ท่ อ ง เ ที� ย ว ทั � ง ช า ว ญี� ปุ่ น แ ล ะ
ชาวต่างชาต ิไม่ใช่แค่จากการหลอม
รวมวฒันธรรมเทา่นั�น แตย่งัมสีภาพภมูิ
ประเทศที�น่าสนใจมากอกีดว้ย เชน่ มี
ดา้นหนา้ที�ติดทะเลกวา้งใหญ่และ
ดา้นหลงัที�เป็นเทอืกเขาสงู ทําใหม้แีหลง่ทอ่งเที�ยวที�สวยงามมากมาย  
จากนั�นนําท่านผ่อนคลาย ย่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด  ์(Kobe Harborland) ตั �งอยู่ที�บริเวณ
ท่าเรอืโกเบ นับเป็นย่านที�รวมทั �งแหล่งช็อปปิ� งและความบันเทงิที�หลากหลายที�โด่งดังมากๆของ
เมอืงแห่งนี� เรยีกไดว้่าสามารถช็อปปิ�งแบบชลิๆไดอ้ย่างสบายๆ เพราะมทีั �งรา้นกาแฟ รา้นอาหาร 
รา้นคา้ และสวนสนุก 

 อสิระอาหารคํ+าตามอธัยาศยั 

ที+พกั  KOBE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที+ 2  เพลดิเพลนิ SKI ณ Rokko – เกยีวโต – พธิชีงชาแบบญี+ปุ่ น - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– 

วดัคนิคะคจุ ิ- โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําท่านเดินทางสู่ Rokko Snow Park 
สกีสนุกบนยอดเขาใกล้เมืองโกเบ 
Rokko Snow Park คือลานสกีบนยอดเขา 
ที� เ ร าส ามา รถขึ�น ม า เล่ นส กีกั น ได ใ้ น
บรรยากาศด ีๆ ของภเูขาแหง่นี�ไดอ้ยา่งเต็ม
รูปแบบ สําหรับใครที�ไม่ไดนํ้าอุปกรณ์เล่น
สกมีาดว้ยที�นี�ก็มใีหเ้ชา่ดว้ยเชน่กนั  
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ชุด หรือ 
คา่กจิกรรมใดๆ) 

หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ ขึ�นอยู่กับ
สภาพอากาศ ทางบรษัิทไมส่ามารถควบคมุ
ได ้ในกรณีที� มปีรมิาณหมิะไมเ่พยีง หรอื ลานสกปีระกาศปิด ทางบรษัิท ขอนําทา่นไปเที�ยวชม ป่า
ไผอ่าราชยิามา่ แทน 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ นมายาวนานที�สดุ คอื
ตั �งแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญที�เต็มไปดว้ย
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญี�ปุ่ นดว้ย 

เที+ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) เมน ูSHABU  

นําทา่น ชมพธิชีงชา ตามแบบฉบับของคนญี�ปุ่ น ในรา้นชา จะมรีา้นขายของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซื�อกลับ จากนั�นนําทา่นชม ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ�งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืที�คนไทย
ชอบเรียกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีื�อเสยีงโด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) 
หรอื เสาสแีดง ที�เรยีงตัวกนัจํานวนหลายหมื�นตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั�วทั �งภเูขาอนิาร ิที�ผูค้นเชื�อกนั
วา่เป็นภเูขาศักดิ5สทิธิ5โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกี�ยวขา้ว รวมไป
ถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ และมักจะมจีิ�งจอกเป็นสัตวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ย
เชน่กนั 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางชม วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) ที�คนไทยทั�วไปรูก้ันในชื�อวา่วัดทองนั�นเอง
คะ่ สาเหตทุี�คนสว่นมากเรยีกวดันี�วา่วดัทองนั�นก็เพราะวา่อาคารหลกัของวัดนี�มสีทีองเหลอืงอรา่มตั �ง
โดเดน่เป็นสงา่อยูท่า่มกลางนํ�า เวลามองภาพสะทอ้นก็กลายเป็นภาพที�งดงามไมแ่พก้นั เรยีกไดว้า่
ดังขนาดกลายเป็นอกีหนึ�งสญัลักษณ์หนึ�งของสถานที�ทอ่งเที�ยวในเมอืงเกยีวโตเลยละ่คะ่ จรงิๆแลว้
มอีกีชื�อนงึที�เป็นที�รูจั้กของคนทอ้งถิ�นนั�นก็คอื “วดัโระคงุอนจ ิ(Rokuon-ji Temple)” ที�แปลวา่วัด
สวนกวาง และดว้ยสถาปัตยกรรมที�งดงามลํ�าคา่นี�เองจงึทําใหไ้ดรั้บการขึ�นทะเบยีนจากยเูนสโกให ้
เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง โอซากา้ (Osaka) เมอืงอนัดับสองและขนาดใหญเ่ป็นอนัดับสามของญี�ปุ่ น 
เป็น เมอืงเศรษฐกจิที�สําคัญของภมูภิาคคันไซ 
อกีทั �งยังมีสถานที�ท่องเที�ยวภายในเมืองและ
รอบเมอืง 

จ า ก นั�น อิส ร ะ ช อ้ ป ปิ� ง ย่ า น  ชิน ไ ซ บ า ชิ 
(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิ� งแห่งนี�มี
ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ย
รา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์
ร า้นรอง เท า้  กระ เ ป๋านาฬิกา  ร า้นกาแฟ 
รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรีทแบรนด์
ทั �งญี�ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M 
Beans ABC Mart เป็นตน้  

         อสิระรบัประทานอาหารคํ+าตามอธัยาศยั 

ที+พกั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

 

 
 

วนัที+ 3 อสิระชอ้ปปิ� ง หรอื เลอืกทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังอาหารใหท้่านอสิระทอ่งเที�ยวตามสถานที�ต่างๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หคํ้าแนะนํา
การเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะนําสถานที+ทอ่งเที+ยวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

• วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึ�งในวัดที�เกา่แกท่ี�สดุของญี�ปุ่ น เชื�อกันวา่เป็นวัดพุทธแหง่
แรกขอประเทศญี�ปุ่ น 

• พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรือที�เรียกว่า Kaiyukan ตั �งอยู่ที� 
Tempozan Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้ พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าที�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ น มสีตัว์
นํ�าหลากหลายชนดิที�อาศยัอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ที�มคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมที�โดดเดน่
จากศาลเจา้อื�นๆของญี�ปุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลาย
รอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อื�นๆของเกยีวโต  

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิ� ง 

• โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึ�งในสถานบันเทงิยามคํ�าคนืที�โดง่ดังของโอ
ซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั�วโมง 

• อะเมะรคิามรูะ Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุน่โอซากา้ คลา้ยกบัยา่นฮารา
จกูขุองโตเกยีว ยา่นนี�ก็จะไดพ้บกบัแฟชั�นการแตง่ตัวของวยัรุน่ และวัฒนธรรมของชาวญี�ปุ่ น 
มบีรรยากาศครกึครื�น ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสื�อผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็น
อกียา่นหนึ�งที�น่ามาเดนิเลน่ 

   หรอื เลอืกซื�อทวัรเ์สรมิ  

(ไมร่วมในคา่ทวัรผ์ูใ้หญท่า่นละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

• ยูนิเวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื�อเดือน
มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ที�เปิดในเอเชยี ภายในมี
ท ั�ง ห ม ด  8  โ ซ น :  Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 
Lagoon, Waterworld, Amity Village และ  Universal Wonderland ผู เ้ ข า้ชม
สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครื�องเลน่ตา่งๆ ตั �งแตเ่ครื�องเลน่สําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะ
ที�หวาดเสยีวสุดๆ นอกจากนี�ยังมหีนัง 3 มติ ิอย่างเชน่ Spiderman, Back to the Future, 
Terminator 2, Jurassic Park และเรื�องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุก
นั�น จะม ีUniversal City walk Osaka ซึ�งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ที�มโีรงแรม รา้นคา้ 
รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทั �งรา้นที�ขายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของที�ระลกึของ
เมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กนัก็ยงัมพีพิธิภณัฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิื�อดังของโอซากา้
มาเปิดใหไ้ดล้ิ�มลองรสชาติดั �งเดิม ของกนิขึ�นชื�อของโอซากา้ ที�ไดรั้บการโหวตจาก
ชาวเมอืงว่าเป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่ที�แลว้ พพิธิภัณฑน์ี�ตั �งอยู่ที�ชั �น 4 
ของหา้งแหง่นี� 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํ+าตามอธัยาศยั** 

ที+พกั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

คํ+า         อสิระรบัประทานอาหารคํ+าตามอธัยาศยั 

ที+พกั  OSAKA HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

วนัที+ 4 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – รงิกเุอา้ทเ์ล็ต  - สนามบนิคนัไซ  
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 เ ดิ น ท า ง สู่  ป ร า ส า ท โ อ ซ า ก้ า  ( Osaka Castle)  
(ชมดา้นนอก) เป็นหนึ�งในแลนด์มาร์ค
สําคัญ ของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาท
จะมีอยู่ดว้ยกันทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาท
ถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพง หนิคอนกรตี, คนํู�า 
และสวนนชิโินมารุซึ�งอยูท่างป้อมตะวักตก 
มีตน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดือน
เมษายนจงึเป็นแหล่งชมซากุระที�โด่งดัง
เพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี�จะ
มองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที�สวยงาม
เป็นอยา่งยิ�ง  

  อสิระอาหารเที+ยงตามอธัยาศยั 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง รงิกเุอา้ทเ์ล็ต แหลง่ชอ้ปปิ�งใหญใ่กลก้ับ สนามบนิคันไซ ใหท้า่น
เพลดิเพลนิกับการเลอืกซื�อสนิคา้ “ แบรนดเ์นม ” ชื�อดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิ
เครื�องสําอาง, เครื�องประดับ, เสื�อผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครื�องใชไ้ฟฟ้า และยังเป็น
แหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชั�นเสื�อผา้ลา่สดุ 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

15.00 น. ออกเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เที�ยวบนิที� SL305  

 บรกิารอาหารและนํ �าดื+มบนเครื+อง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ั+วโมง) 

 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี+ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�ว พกัเดี+ยว 

2 – 5 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
5 – 8 ธ.ค. 62 28,999.- 22,999.- 7,900.- 
9 - 12 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

12 - 15 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
14 - 17 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

16 - 19 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
19 - 22 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
21 - 24 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

28 – 31 ธ.ค. 62 30,999.- 24,999.- 10,900.- 
30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

2 - 5 ม.ค. 63 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

6 - 9 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

9 - 12 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

11 - 14 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

13 - 16 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

16 - 19 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

18 - 21 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

20 - 23 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

23 - 26 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

25 - 28 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื+องจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ+น (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ (ชําระที+สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 10,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชื�อเพลงิ 
� คา่ที�พักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดงัที�ระบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่อาหาร ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่เขา้ชม ดงัที�ระบใุนรายการ 

27 - 30 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
30 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

1 – 4 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
3 - 6 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
6 - 9 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

8 - 11 ก.พ. 63 28,999.- 22,999.- 7,900.- 
10 - 13 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
13 - 16 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
15 - 18 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
17 - 20 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
20 - 23 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
22 - 25 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
24 - 27 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

27 ก.พ. – 1 ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
29 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

2 - 5 ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
5 - 8 ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

7 - 10 ม.ีค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
9 - 12 ม.ีค. 63 21,999.- 15,999.- 7,900.- 

12 - 15 ม.ีค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

14 - 17 ม.ีค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
16 - 19 ม.ีค. 63 19,999.- 13,999.- 7,900.- 
19 - 22 ม.ีค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
21 - 24 ม.ีค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่รถนําเที�ยว ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีที�ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทํา 

o วซีา่เพิ�ม ทา่นละ 1,700 บาท** 

� หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับ
การยื�นรอ้งขอวซีา่ 

� คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

� คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

� คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระที�สนามบนิในวันเช็คอนิ (คา่ทปิ
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 
เง ื+อนไขการสํารองที+น ั+ง 

� กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ 

� การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิ 
มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

� หากทา่นที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ5ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

� หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั �งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที+ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื+นใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�
ท ี+จะเปลี+ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื+อเกดิเหตจุําเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ
ไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีที+สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที+นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิ+มเตมิ เร ื+องต ั�วเครื+องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เที+ยว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เที+ยว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เที+ยว) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี+ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี+ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี+ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื+อการทอ่งเที+ยว เยี+ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื+นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื+อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี+ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี+ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี+ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื+อความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ5ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

� ขอสงวนสทิธิ5การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ5ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

� เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

� กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 

� รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

� การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / 
ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

� กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

� มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

� ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

� กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

� เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ5 ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ�งที�ทา่นไม่ตอ้งการไดรั้บ
บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ5ในการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งใหท้า่น เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บ
คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทั �งหมดแลว้ 

� บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง การบรกิาร
ของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ5ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

� กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิี�ตอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรื�องการทําวซีา่ในการเขา้
ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั�นๆ ซึ�งหากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

� กรณีที�ทา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ5ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ�นตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

� หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มหีนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ�งหลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที�ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ5ไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนั�น
กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารดุ กรณุา
ตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษัิทเร็วที�สดุ เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาที�
บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตร
โดยสาร (ตั�วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ5ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�ง
โดยส่วนใหญ่ตั�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับกระบวนการและ
ขั �นตอนของแตล่ะคณะ 

� กรณีที�ทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ5ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทั �งสิ�น 

 

*เมื+อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื+อนไขขอ้ตกลงท ั�งหมดนี�แลว้* 

 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรกิารเพิ+มเตมิเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


