
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  
วนัเดินทาง ราคา พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวนัที่ 

25-28 เม.ย. 62 32,900.- 29 ต.ค. 62 
9-12 พ.ค. 62 32,900.- 13 พ.ย. 62 
16-19 พ.ค. 62 32,900.- 20 พ.ย. 62 

 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 8,000.- บาท/ท่าน**ราคาโปรโมช่ันพเิศษไม่มรีาคาเดก็** 
 

***การยกเลกิ ***  เม่ือมีกำรออกตัว๋แลว้ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงกำรเดินทำงไดเ้ลย หำกท่ำนมีกำรยนืยนักำร
เดินทำงและมดัจ ำมำแลว้  หำกลูกคำ้จะยกเลิกกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ใหท้่ำนได ้
ตอ้งคิดค่ำตัว๋เตม็จ ำนวน และค่ำใชจ่้ำยต่ำงประเทศ  แต่หำกท่ำนมีคนมำเปล่ียนเดินทำงแทน ตอ้งสอบถำมค่ำใชจ่้ำยท่ี
เพิ่มข้ึนตำมเง่ือนไขของสำยกำรบินก ำหนด 

NAGOYA JAPAN ALPS 4 วนั 3 คืน (SL) 



 
 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ – เมืองมตัสึโมโต้   
 

04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 3 ประตู 8 
เคำน์เตอร์เช็คอินสำยกำรบิน THAI LION AIR  (SL)โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีจำกทำงบริษทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ
และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสัมภำระและเอกสำรใหก้บัท่ำน 

07.45 น.         เหิรฟ้ำสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบิน THAI LION 
AIR  เท่ียวบินท่ี SL310 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

15.45 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น (เวลำทอ้งถ่ินเร็วกวำ่เวลำ
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) หลงัจำกผำ่นขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศญ่ีปุ่น...จำกนั้นน ำท่ำน
เดินทำงสู่ เมืองมัตสึโมโต้  (ใชร้ะยะเวลำประมำณ 3 ชม.) เมืองมตัสึโมโตเ้ป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของจงัหวดันำกำโน่ มีจุดท่องเท่ียวท่ีส ำคญัท่ีสุด คือ ปรำสำทมตัสึโมโตะ 1 ในปรำสำทดั้งเดิมท่ีสวยท่ีสุด
ของปรเทศญ่ีปุ่น… 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี ROUTE INN HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั เมืองมตัสึโมโตะ 

 

   
 

วนัทีส่อง เมืองมตัสึโมโต้ – เจแปนแอลป์ – เข่ือนคุโรเบะ – ชม!!! ก าแพงหิมะขนาดมหึมา – โทยามะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอำหำรเชำ้น ำท่ำนสู่ เจแปน แอลป์ เทือกเขำทำเคยำม่ำ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจะเปิดให้
ข้ึนชมปีละคร้ัง น ำท่ำนชมควำมอลงักำรของก ำแพงหิมะขนำดมหึมำ SNOW WALL ท่ีมีควำมสูงกวำ่ 10 
เมตร น ำท่ำนสู่ สถานีโอกซิาว่า น ำท่ำนนั้งรถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังำนไฟฟ้ำไม่ก่อใหเ้กิดมลภำวะท่ีเป็น
พิษ ลอดอุโมงคเ์ขำ้สู่ เข่ือนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนกั้นน ้ำขนำดใหญ่ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีแห่งน้ีมีสำยรุ้ง
พำดผำ่นตลอดปี ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขำนบัร้อยลูก ชมทศันียภำพอนัมหศัจรรย ์เข่ือนแห่งน้ีมีควำมสูงถึง 
186 เมตร และมีควำมกวำ้งถึง 492 เมตร ใชเ้วลำในกำรก่อสร้ำงตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมำณ 45 ปี 
เฉพำะตวัเข่ือนใชเ้วลำในกำรสร้ำง 4 ปี เดินขำ้มมำอีกดำ้นของเข่ือน เพื่อข้ึน คุโรเบะเคเบิลคาร์ (Kurobe 
cable car) ท่ีสถำนี Kurobeko เพื่อไปลงสถำนี Kuobedaira ต่อดว้ยข้ึน กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ 



 
 
 

(Tateyama Ropeway) เพื่อไปลง สถานีไดกนัโบ (Daikanbo) น ำท่ำนนัง่รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ 
(Tunnel Trolley Bus) ไปมูโรโดะ (Murodo) จุดท่ีตั้งของ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั บนเทือกเขาแอลป์ 
จำกนั้นใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินบนเส้นทำงท่ีสองขำ้งทำงเป็นก าแพงหิมะสูงชัน (Snow Wall) สูงกวำ่สิบเมตร
(ข้ึนอยูก่บัสัมผสักบัควำมขำวของหิมะท่ีสวยงำมและอำกำศอนัหนำวเยน็นบัเป็นอีกทศันียภำพท่ีต่ืนตำต่ืน
ใจเพลิดเพลินกบักำรบนัทึกภำพท่ีประทบัใจ ซ่ึงออกมำดำ้นก ำแพงหิมะจะพบกบั บริเวณส ำหรับใหเ้ด็ก 
เล่ือน snow board ดว้ย เม่ือท่ำนไดเ้ตม็อ่ิมกบัก ำแพงหิมะเจแปนแอลป์แลว้ น ำท่ำนนั้งรถไปยงัท่ีรำบ บิโจ
ไดระ ระหวำ่งทำงท่ำนสำมำรถเก็บภำพบรรยำกำศสองขำ้งทำง...น ำท่ำนต่อ ทาเตยามะเคเบิลคาร์ ลงมำยงั
สถำนีทำเตยำมะ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ โทยามะ เพื่อเขำ้สู่ท่ีพกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี MY STAY HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั เมืองโทยำมะ 
 

   
 

วนัทีส่าม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองงุโจฮาจิมงั – นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอำหำรเชำ้น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  (ใชร้ะยะเวลำประมำณ1.40ชม.) ตั้งอยูบ่นภูเขำใน
เขตจงัหวดักิฟูและโทยำมำ ทำงตอนกลำงของเกำะฮอนชู ประกอบไปดว้ยบำ้นเรือนรูปร่ำงแปลกตำท่ีมี
อำยเุก่ำแก่กวำ่ 200-300 ปี ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปีพ.ศ.2538 ท ำใหห้มู่บำ้นแห่งน้ี
กลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ข้ึนในพริบตำ บำ้นเรือนต่ำง ๆ แปรสภำพกลำยเป็นร้ำนขำยของท่ี
ระลึกส ำหรับนกัท่องเท่ียว เป็นร้ำนอำหำร พิพิธภณัฑ ์บำ้นพกัคำ้งคืน กลำยเป็นกระแสในหมู่นกัท่องเท่ียว
ท่ีช่ืนชอบประเทศญ่ีปุ่นอยำ่งรวดเร็ว...จำกนั้นน ำท่ำนสู่ เมืองงุโจฮาจิมัง เป็นเมืองเล็กๆริมแม่น ้ำในจงัหวดั
กิฟุ เป็นเมืองท่ียงัหลงเหลือกล่ินอำยวฒันธรรมในอดีตของญ่ีปุ่นไว ้กุโจฮำจิมงัท่ีมีรำงน ้ำจ  ำนวนมำกจน
ถูกเรียกวำ่เป็นเมืองแห่งสำยน ้ำ ซ่ึงจะไดย้นิเสียงน ้ำไหลสะทอ้นไปทัว่ทั้งตวัเมือง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนาโกย่า เมืองนำโงยำ่ถือเป็นเมืองเอกของจงัหวดัโอจิ ตั้งอยูต่อนกลำงของ
ประเทศไม่ไกลจำกเมืองโอซำกำ้และเกียวโตมำกนกั นอกจำกน้ียงัมีขนำดพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของ
ประเทศ แต่กลบัมีบรรยำกำศท่ีเงียบสงบ ซ่ึงแตกต่ำงจำกเมืองใหญ่อ่ืนๆ ของญ่ีปุ่น โดยนำโงยำ่เป็นเมืองท่ี



 
 
 

มีช่ือเสียงทำงดำ้นอุตสำหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผำ รวมทั้งงำนศิลปหตัถกรรมต่ำงๆ...น ำท่ำนเดินทำงสู่ 
ย่านซาคาเอะ ซ่ึงเป็นยำ่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยำมรำตรี จะมีสินคำ้แบรนดเ์นมจำกทัว่ทุกมุมโลกมำ
วำงขำยท่ีถนนสำยน้ี นอกจำกนั้นยงัมี หำ้งสรรพสินคำ้ ร้ำนอำหำร ท่ีบ่งบอกถึงควำมมีระดบัซ่ึงมีใหทุ้ก
ท่ำนไดเ้ลือกอยำ่งมำกมำย ...ในยำ่นซำคำเอะแห่งน้ียงัมีจุดไฮไลทส์ ำคญัคือ หอคอยนำโกยำ่ทีวทีำวเวอร์ , 
อำคำรโอเอซิส 21 เป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี SUNROUTE PLAZA HOTEL NAHOYA หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั เมืองนำโกยำ่ 

 

   
 

วนัทีส่ี่ ศาลเจ้าอตัสึตะ – TOKI  PREMIUM OUTLET – สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ (สนามบิน
ดอนเมือง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอำหำรเชำ้น ำท่ำนสู่ ศาลเจ้าอาสึตะ ศำลเจำ้ท่ีถูกพบในช่วงศตวรรษท่ี 2 และไดรั้บกำรบูรณะเม่ือปี 
ค.ศ. 1935 เป็นศำลเจำ้ท่ีไดรั้บควำมเคำรพอยำ่งมำกของชำวเมืองนำโกยำ่พอๆ กบัศำลเจำ้อิเสะ จิงงูและท่ี
แห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรักษำ “ดำบแห่งคุซำนำงิ” อนัเป็นส่ิงส ำคญั 1 ในเคร่ืองรำชกกุธภณัฑ ์3 ช้ิน ท่ีแสดงถึง
อ ำนำจแห่งองคจ์กัรพรรดิญ่ีปุ่นมำตั้งแต่โบรำณกำล โดยอีก 2 ช้ิน ไดแ้ก่ “กระจก” ท ำจำกหินขดัมนั อยูท่ี่
ศำลเจำ้อิเสะ จิงงู กบั “สร้อยประดบัพระศอ” ท่ีท  ำมำจำกหินสีและอยูท่ี่พระรำชวงัอิมพีเรียล3…จำกนั้นให้
ท่ำนอิสระชอ้ปป้ิง TOKI PREMIUM OUTLET ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนมชั้นน ำท่ีมีอยูก่วำ่ 180 
แบรนด ์อำทิ TOMMY HILFIGER , COACH , ADIDAS , NIKE เป็นตน้ สินคำ้แต่ล่ะร้ำนจะลดอยูท่ี่ 30-
70%  อีกทั้งดำ้นในยงัมี FOOD COURT ใหบ้ริกำรอีกดว้ย... 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ TOKI  PREMIUM OUTLET  ทำงบริษทัจะท ำกำรคืนเงินสดมูลค่ำ ท่ำน
ล่ะ1000 เยน ใหท้่ำนไดเ้ลือกรับประทำนอำหำรตำมควำมพึงพอใจของท่ำนภำยใน  FOOD COURT 
TOKI  PREMIUM OUTLET  
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ....  

17.15 น. เหิรฟ้ำกลบัสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI LION AIR  เท่ียวบินท่ี SL311 
(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

21.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 



 
 
 

********************** 
โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภำวะอำกำศ และเหตุสุดวสิัยต่ำงๆ ท่ีไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

 

เง่ือนไขและราคา ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีอำยไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร
เดินทำงไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 
 

***หากมีการจองตัว๋ภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกคร้ัง*** 
 ***(มิฉะนั้นทำงเรำจะไม่รับผดิชอบหำกมีกำรเปล่ียนแปลงใดๆ)*** 

 

เง่ือนไข และการจองทวัร์ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่วำ่กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของไทยไม่อนุญำตให้
เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวสิัยท่ีทำง บริษทัฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล, กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
5. คณะผูเ้ดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำน ข้ีนไปจึงออกเดินทำงได ้ในกรณีท่ีมีจ  ำนวนผูเ้ดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน จะไม่มีหวัหนำ้ทวัร์
ไทยร่วมเดินทำงดว้ยโดยทำงบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1.ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พร้อมน า้หนักกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม 
 2.ค่ำท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ  
3.ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
4.ค่ำใชจ่้ำยของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
5.ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท . ค่ำประกนัอุบติัเหตุ
คุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ รักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ 
500,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รับความคุ้มครองประกนัอุบัติเหตุเพยีงคร่ึงเดียว ** 
6.ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ และท่ำนตอ้งช ำระเพิ่มเติม ในกรณีท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม 

 

 



 
 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย, หนงัสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำแจง้เขำ้ แจง้ออกส ำหรับท่ำนท่ีถือต่ำงดำ้ว 
2.ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3.ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรัม 
4.ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%    
5.ค่าทปิไกด์และคนขับรถ  รวม 1,500 บาท  ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (ช าระทีส่นามบินดอนเมือง ในวนัเช็คอนิ) 
 

เง่ือนไขการจอง และยกเลกิทวัร์   
1. แจง้จ ำนวนผูเ้ดินทำง พร้อมช ำระเงินมดัจ ำงวดแรก ท่านละ 20,000.- บาท ข้ึนอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ท่ีท่ำนเลือกจอง หำก
ท่ำนยกเลิกหลงักำรช ำระค่ำมดัจ ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถคืนค่ำมดัจ ำใหท้่ำนในทุกกรณี แต่ท่ำนสำมำรถหำผูเ้ดินทำง
ใหม่มำใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยใด ๆ     
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทาง 20 วนั หำกท่ำนยกเลิกหลงักำรช ำระค่ำทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทำงบริษทัฯ ไม่
สำมำรถคืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนใหท้่ำนในทุกกรณี แต่ท่ำนสำมำรถหำผูเ้ดินทำงใหม่มำใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยเสีย
ค่ำใชจ่้ำยบำงส่วนเพิ่ม เช่น ค่ำวซ่ีำส ำหรับผูท่ี้มำแทนท่ำน และค่ำเปล่ียนช่ือท่ีตอ้งจ่ำยใหก้บัสำยกำรบิน  
3. เม่ือท่ำนเลือกวนัเดินทำง และไดว้ำงเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดแลว้ ท่ำนไม่สำมำรถเล่ือนกำรเดินทำงได ้หรือเปล่ียน
โปรแกรมทวัร์ได ้กำรเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เท่ำกบักำรยกเลิกทวัร์ ซ่ึงทำงบริษทัฯ จะไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัร์ 
หรือเงินมดัจ ำทวัร์ใหท้่ำนได ้       
 

หมายเหตุ   
1.ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมือง โรค
ระบำด และ สำยกำรบินฯลฯ  โดยทำงบริษทั ฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด ทำง
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ / หำ้มเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น / กำรน ำส่ิงของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำร
เดินทำงไม่ถูกตอ้ง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเท่ียวบิน  ซ่ึงทำง
บริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินใหท้่ำนได ้ไม่วำ่จ  ำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน  นอกจำกน้ี  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
2.  ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษทัสำมำรถคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทำงสำยกำรบิน และ 
โรงแรมท่ีพกัไดท้  ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้เท่ำนั้น 
3.  ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  เพื่อยนืยนัวำ่กรุ๊ป
ออกเดินทำงแน่นอนแลว้หรือไม่, มิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หนังสือเดินทางทีไ่ม่สามารถใช้เดินทางได้  
- หนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมำยถึงหนงัสือเดินทำงท่ีใกลจ้ะหมดอำย ุหำกนบัจำกวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทำง
จนถึงวนัหมดอำย ุถำ้นอ้ยกวำ่ 6 เดือนถือวำ่ใชเ้ดินทำงไม่ได ้ท่ำนตอ้งไปท ำเล่มใหม่ทนัที 



 
 
 

- หนงัสือเดินทำงท่ีช ำรุด หมำยถึงหนงัสือเดินทำงท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขำดหำยหรือช ำรุด เช่น หนำ้แรกท่ีมีรูปและ
รำยละเอียดของผูเ้ดินทำงมีรอยฉีกขำด หรือขดูขีด หรือมีกำรแตม้สีหรือหมึกจนท ำให้ไม่สำมำรถมองเห็นรำยละเอียดได้
ครบถว้น  หนำ้ในเล่มหนงัสือเดินทำงขำดหำยทั้งหนำ้ หรือบำงส่วน ใชก้ำวติดหนำ้ใดหนำ้หน่ึงในเล่มจนไม่สำมำรถเปิดดู
รำยละเอียดได ้ลว้นถือวำ่เป็นหนงัสือเดินทำงช ำรุดท่ีไม่สำมำรถใชเ้ดินทำงได ้ 
 

ตวัอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง 
นบัจำกวนัท่ีส้ินสุดกำรเดินทำงไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนั ของวนัท่ีส้ินสุดกำรเดินทำง) 

เช่น ลูกคำ้เดินทำงวนัท่ี 01-05 มกรำคม 2561 
หนงัสือเดินทำงจะต้องไม่หมดอายุก่อน วนัท่ี 06 กรกฏำคม 2561 

 

หมายเหตุ เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลำดในเร่ืองเอกสำรกำรเดินทำง ซ่ึงอำจส่งผลใหผู้เ้ดินทำงไม่สำมำรถเดินทำงตำมก ำหนด
ได ้ กรุณำส่งหนงัสือเดินทำงเล่มจริงของผูเ้ดินทำงมำใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขำ้-ออกประเทศให้
เรียบร้อย โดยเจำ้หนำ้ท่ีจะคืนหนงัสือเดินทำงใหท้่ำนท่ีสนำมบินในวนัเดินทำง  ส ำหรับท่ำนผูเ้ดินทำงท่ีถือหนงัสือเดินทำง
ติดตวัไปสนำมบินในวนัเดินทำง กรุณำตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทำงไปสนำมบิน วำ่ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอำย ุและไม่
ช ำรุด บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หำกหนงัสือเดินทำงของท่ำนมีปัญหำดงักล่ำวจนท ำใหท้่ำนเดินทำงไม่ได ้  
 
 
 

 


