
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บนิตรงสู ่โอซากา้โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KGและบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

ชมซากรุะ ณ วดัน า้ใส คโิยมสิ ึ+ ยา่นกอิอน ศาลเจา้จ ิง้จอก 

ชมซากรุะสดุสะพร ัง่ณสวนดา้นหนา้ปราสาทโอซากา้ 

ชมซากรุะ ณ สวนอนสุรณ์บมัปาค ุExpo’70Commemorative 

อสิระชอ้ปป้ิง หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิ สวนสนุกยนูเิวอรแ์ซล 

WIFI FREE ON BUSน า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 



 
 
 
 
 
 
 
 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  เพือ่บนิไปและกลับจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิ

เพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ตั๋วเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการ

ความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดังนัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอื

การควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปป

ระมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง- สนามบนิคนัไซ – EXPO CITY 

03.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคาร ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง  
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยไลออ้นแอร์  (SL)พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น
ออกเดนิทาง 

05.55 น. ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิ คนัไซเมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสาย การบนิไทยไลออ้นแอร์
เทีย่วบนิที ่SL304 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

13.45 น. เดนิทาง ถงึ สนามบนิ คนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ ประเทศ ไทย 2 
ช ัว่โมง)หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

สนามบนิดอนเมอืง DMK-KIX  SL304  (05.55-13.45) - 

สนามบนิคนัไซ –ชมซากรุะ ณสวนอนสุรณ์บมัปาคุ - EXPO 

CITY 

  
บนเครือ่ง 

- 
OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เกยีวโต - ชมซากรุะ ณ วดัน า้ใส คโิยมสิ ึ- รา้นชา - ศาลเจา้ฟู
ชมิอินิาร ิ–ชมซากรุะ ณ ยา่นกอิอน - โอซากา้ –ชอ้ปป้ิงชนิไซ
บาชLิ :ชาบบูฟุเฟต ์

  - 
OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อสิระทอ่งเทีย่ว ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิ สวน

สนกุ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

   
OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ชมซากรุะ ณ ปราสาทโอซากา้  (ชมดา้นนอก) –อสิระชอ้ปป้ิง

รงิก ุเอา้ทเ์ล็ต  - สนามบนิคนัไซKIX-DMK  SL305(15.00-

19.05) 

  
 

บนเครือ่ง 

  

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ สวนอนสุรณ์บมัปาคุ (Expo’70 Commemorative Park)คอื

สถานทีจั่ดงานมหกรรมโลก World Expo เมือ่ครัง้ประเทศญีปุ่่ นเป็นเจา้ภาพในปีค .ศ. 1970 มหีอคอย
พระอาทติย(์Tower of the Sun) ผลงานของศลิปินโอคาโมโตะทาโรตัง้ตระหงา่นเป็นสญัลักษณ์ของ
สวนมาจนถงึทกุวนันี้ ภายในสวนมซีากรุะ  9 สายพนัธุ ์ เชน่โซเมโยชโินะและชดิาเระซากรุะรวม
ประมาณ 5,500 ตน้จะเดนิไปทางไหนก็มแีตส่ชีมพขูองซากรุะเต็มไปหมดจนตดิอันดับ100 สถานทีช่ม
ซากรุะยอดนยิมของญีปุ่่ นเลยดา้นในสวนกวา้งขวางมากเหมาะกับการพกเบ็นโตะมาน่ังปิกนกิทา่มกลาง

ดอกซากรุะมากๆ 

หมายเหต ุ:การบานของดอกซากรุะจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของบรษิทัทวัร ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสูE่XPOCITYแหง่โอซากา้ เป็นศนูยบ์ันเทงิครบวงจรทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  และ

เป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 

1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวดัโอซากา้ มเีนือ้ทีทั่ง้หมดราวๆ172,000 ตารางเมตร โดยอยูด่า้นหนา้

สถานรีถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koenภายในพืน้ทีแ่หง่นีถ้กูเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเ่พือ่ความบันเทงิ

มากมาย ภายใตค้อนเซ็ปตf์using the enjoyment of playing, learning, and discovering 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัณ EXPO CITY 

ทีพ่กั  OSAKA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที2่ เกยีวโต - ชมซากรุะ ณ วดัน า้ใส คโิยมสิ ึ- รา้นชา - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ–ชมซากรุะ 

ณ ยา่นกอิอน - โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาชิ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึ

เป็นเมอืงสําคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญีปุ่่ นดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นชม วดัคโิยะมซุิ (Kiyomizu-dera)หรอืทีเ่ราๆรูจั้กกันในชือ่ วดัน า้ใส นับเป็นวดัที่

ไมไ่ดม้ชีือ่เสยีงโดง่ดังเป็นจดุชมววิทีส่วยงาม มองเห็นเมอืงเกยีวโตในฤดตูา่งๆ และเป็นจดุชมซากรุะที่

ข ึน้ชือ่ของเกยีวโตอกีดว้ย 

หมายเหต ุ:การบานของดอกซากรุะจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของบรษิทัทวัร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

นําทา่น ชมพธิชีงชาตามแบบฉบับของคนญีปุ่่ น ในรา้นชา จะมรีา้นขายของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
กลับ จากนัน้นําทา่นชม ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ( Fushimi Inari Shrine)หรอืทีค่นไทยชอบ
เรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate)หรอืเสาสี

แดง ทีเ่รยีงตัวกันจํานวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันวา่เป็นภเูขา
ศักดิส์ทิธิโ์ดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไรน่า
ตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(2) 

นําทา่นเดนิทางยัง ยา่นกอิอน(Gion)ยา่นทอ่งเทีย่วสดุยามราตรขีองเมอืงเกยีวโตยา่นกอิอนนัน้มี
ชือ่เสยีงโดง่ดังน่าจะเป็นเพราะบรรยากาศความคลาสสกิ จากการทีอ่าคารบา้นเรอืนจะเป็นอาคารไม ้
แบบดัง้เดมิ แตล่ะหลังจะขนาดไมใ่หญค่วามกวา้งประมาณ 5-6 เมตรเทา่นัน้แหลง่ช็อปป้ิงผสมผสาน
ความเป็นวฒันธรรมดัง้เดมิของคนญีปุ่่ นอยา่งเกอชิาไวด้ว้ย โดยสามารถเห็นเกอชิาเดนิไปๆมาๆใน
บรเิวณนีไ้ด ้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka)เมอืงอันดับสองและขนาดใหญเ่ป็นอันดับสามของญีปุ่่ น เป็น
เมอืงเศรษฐกจิทีส่ําคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงและรอบเมอืง 



 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ
(Shinsaibashi)บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีม้คีวาม
ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี 
รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งสําอางค ์รา้นรองเทา้ 
กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม 
รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ 
เชน่ Zara H&M Beans ABC Martเป็นตน้ 

 อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  OSAKA HOTELหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที3่ อสิระทอ่งเทีย่ว ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิ สวนสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังอาหารใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หคํ้าแนะนําการ

เดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึง่ในวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ นเชือ่กันวา่เป็นวดัพทุธแหง่แรก

ขอประเทศญีปุ่่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้( Osaka Aquarium)หรอืทีเ่รยีกวา่ Kaiyukanตัง้อยูท่ี่

Tempozan Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้พพิธิภัณฑส์ตัวน้ํ์าทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นมสีตัวน้ํ์า

หลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine)เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่จาก

ศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ นถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปี

เหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต  

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 โดทงโบรหิรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในสถานบันเทงิยามคํา่คนืทีโ่ดง่ดังของโอซากา้

เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร24 ชัว่โมง 

 อะเมะรคิามรูะ Amerikamuraเป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวยัรุน่โอซากา้คลา้ยกับยา่นฮาราจกูุ

ของโตเกยีวยา่นนีก็้จะไดพ้บกับแฟชัน่การแตง่ตัวของวยัรุน่และวฒันธรรมของชาวญีปุ่่ นมี

บรรยากาศครกึครืน้ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟเสือ้ผา้และรา้นขายของตา่งๆมากมายเป็นอกียา่น

หนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 

  หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ 

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

 ยนูเิวอรซ์ลัสตดูโิอสเ์จแปน  (Universal Studios Japan, USJ)เปิดเมือ่เดอืนมนีาคมปี  

2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอทีเ่ปิดในเอเชยี ภายในมีท ัง้หมด 8 โซน: 

Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, 

Amity Village และUniversal Wonderlandผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่ง

เลน่ตา่งๆตัง้แตเ่ครือ่งเลน่สําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะทีห่วาดเสยีวสดุๆนอกจากนีย้ังมหีนัง  

3 มติอิยา่งเชน่Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่ง

ใหมล่า่สดุอยา่งHarry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน้จะมีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็น



 
 
 
 
 
 
 
 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่โีรงแรมรา้นคา้รา้นอาคารจํานวนมากรวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของ

ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ และของทีร่ะลกึของเมอืงโอซากา้และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยา

กมิรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิของกนิขึน้ชือ่ของโอ

ซากา้ทีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยากริวมกันมาเปิดอยูท่ีแ่ลว้

พพิธิภัณฑน์ีต้ัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี ้

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  OSAKA HOTELทีพ่กัในเมอืงโอซากา้ 

วนัที4่ ชมซากรุะณสวน ปราสาทโอซากา้ปราสาทโอซากา้  (ชมดา้นนอก ) –รงิกเุอา้ทเ์ลต   - 

สนามบนิคนัไซ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ ปราสาทโอซากา้  (Osaka Castle)(ชมดา้นนอก) บรเิวณปราสาทโอ

ซากา้มจีดุชมซากรุะมากมายไมว่า่จะตรง ป้อมปราสาทเท็นชุคาคุ หรอื ตรงสวนนชิโินะมารุ บรเิวณ

ทัง้หมดนีเ้รยีกรวมกันวา่สวนปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle Park) ทีน่ีย่ังมคีวามพเิศษอกีอยา่ง

คอืมตีน้ซากรุะทีท่างจังหวดัเลอืกใชเ้พือ่อา้งองิและประกาศวนัซากรุะบานอยา่งเป็นทางการดว้ยถา้

มาแลว้ขอแนะนําใหไ้ปตรงสวนนชิโินะมารทุีม่ซีากรุะพันธุโ์ซเมโยชโินะใหช้มกวา่ 300 ตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง รงิกเุอา้ทเ์ล็ตแหลง่ชอ้ปป้ิงใหญใ่กลก้ับ สนามบนิคันไซ ใหท้า่น

เพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิ

เครือ่งสําอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่

รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ 

อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 

15.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบิ น ไทยไลออ้นแอรเ์ทีย่วบนิที ่SL305 

บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 

 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ** 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ(ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปีณวนัเดนิทาง (Infant)ทา่นละ 10,000 บาท 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ พกัเดีย่ว 

21-24ม.ีค. 63 
ตดิวนัหยดุ ลางาน 2 วนั 

20,999 14,999 8,900 

23 - 26ม.ีค. 63 19,999 13,999 8,900 

26 - 29ม.ีค. 63 
ตดิวนัหยดุ ลางาน 2 วนั 

22,999 16,999 8,900 

28 - 31ม.ีค. 63 
ตดิวนัหยดุ ลางาน 2 วนั 

22,999 16,999 8,900 

30ม.ีค.- 2 เม.ย. 63 21,999 15,999 8,900 

2 - 5เม.ย. 63 
ตดิวนัหยดุ ลางาน 2 วนั 

23,999 17,999 8,900 

4 - 7เม.ย. 63 
ตดิวนัหยดุจกัร ีลางาน 1 วนั 

27,999 18,999 8,900 

6 - 9เม.ย. 63 23,999 17,999 8,900 

9 - 12เม.ย. 63 
ตดิวนัหยดุ ลางาน 2 วนั 

23,999 17,999 8,900 

11 - 14เม.ย. 63 
วนัหยดุสงกรานต ์

28,999 19,999 8,900 

13 - 16เม.ย. 63 
วนัหยดุสงกรานตล์างาน 1 วนั 

28,999 19,999 8,900 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั)**ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทํา 

o วซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700บาท** 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 
 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขบัรถ  และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้มี) ทา่นละ 1,500  บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ ( คา่ทปิ

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

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนักอ่นการเดนิทาง และ กรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 15 ,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึ

การลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว

ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้ เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม
กําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้  5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย  30 
ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ท ี่
จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ 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) 

หมายเหตสุ าคญั !!!ในการอพัเกรดทีน่ ัง่ของ สายการบนิไลออ้นแอร์
แบบต ัว๋กรุป๊จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมือ่ไดท้ าการสง่ชือ่ออกต ัว๋แบบกรุป๊แลว้เทา่น ัน้ ไมส่ามารถ

จอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่กอ่นการสง่ชือ่ออกต ัว๋ไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถการนัตที ี่
น ัง่ใหล้กูคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชือ่ออกต ัว๋กรุป๊แลว้เทา่น ัน้ จงึจะสามารถเช็คทีน่ ัง่ และ
ท าการอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบขุา้งตน้  
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
5.  



 
 
 
 
 
 
 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไมส่ามารถรับประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลงโดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ์  ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น  หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได  ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา

จา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของรถ
บสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเชค็เรือ่งการทําวซีา่ในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทาง
ไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา  และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์)  ของทา่นชาํรดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย  เชน่  เปียกน้ํา  ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่  มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป  มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง  เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  ทาง

สายการบนิ  หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก  และ เขา้เมอืงมสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้  ดงันัน้กรณุา

ตรวจสอบ  และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา  ขณะเดนิทาง  กรณีชาํรดุ  กรณุาตดิตอ่

กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่  โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ  และ ยนืยันดว้ย  

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง  หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบตัรโดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย  แตห่ากออกบตัรโดยสาร  (ตัว๋

เครือ่งบนิ)  เรยีบรอ้ยแลว้  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด  ซึง่โดยสว่นใหญต่ัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 
 


